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توجه
مطالعه و كسب دانش در زمینه كتابمقدس و الهیات بهتنهایی هیچكس را خادم
نمیسازد .فقط كسانی افتخار خدمت به خداوند را دریافت می دارند كه حاضر باشند
»خدمت« كنند ،نه »ریاست«؛ حاضر باشند ،آخر باشند ،نه اول؛ حاضر باشند افتخار را
به دیگران بدهند و از حق خود بگذرند!
آنچه كه یك مسی حی را شایسته خدمت به خداوند میسازد ،روحیۀ خدمتگذاری
است .اگر چنین روحی های در وجود مسی حی شكل گرفته باشد ،آنگاه دانش الهیات و
كتابمقدس میتوانند او را برای خدمت مؤثرتر مجهز سازند.
دعای ما این است كه چنین روحیهای در همۀ ما شكل بگیرد .آمین!

مقدمه

پیمان جدید خدا با انسان

در این کتاب ،شما عهدجدید را مطالعه خواهید نمود ،پی مان جدیدی ک ه خدا از
طریق مسیح عی سی با انسان ها برقرار نموده است .عهدجدید ،بازگوکننده این حقیقت
است که چگونه خدا ما را از هالکت جاودانی نجات داد .همچنین به ما میگوید که
چطور میتوانیم از طریق مسیح وارد ملکوت و پادشاهی او بگردیم و قدرت او را در
زندگی روزانه خود تجربه نماییم .عهدجدید درباره جالل نجات دهنده ما و میراث
پرشکوهی ک ه در او داریم ،سخن میگوید.
بخش اول ،نگاهی کوتاه بر کلی ه کتاب های عهدجدید و دورهای ک ه در طی آن این
کتاب ها نوشته شدهاند ،میاندازد .سپس به بررسی کتاب هایی که درباره زندگی و
خدمات مسیح بر روی زمین سخن میگویند ،میپردازد .پیغام بی همتا و معجزات
خار قالعاده مسیح را که در هر کدام از چهار انجیل به نوعی ثبت شده ،مطالعه
خواهید کرد .همچنین درباره شرایط سرزمینی ک ه مسیح در آن زندگی میکرد و
اشخاصی ک ه درباره او نوشتهاند ،مطالبی فرا خواهید گرفت .
در بخش دوم ،به مطالعه کتبی ک ه درباره تأسیس کلیسا و چگونگی گسترش آن در
امپراطوری روم سخن میگویند ،خواهید پرداخت .در این قسمت با رسوالن و
ای ماندارانی همراه خواهید بود ک ه خبر خوش نجات را به همه انسان ها ،چه یهود و
چه یونانی ،چه برده و چه آزاد ،چه حقجو و چه بی دین اعالم نمودند .همچنین
رساالتی را که به مسی حیان مناطق مختلف نوشته شده ،بررسی خواهید نمود و مطالبی
درباره شادی ها و مشک الت آنها خواهید آموخت .خواهید دید که چگونه کلیسا
بهوسیله قدرت محافظ و حمایتکننده خدا شکل گرفت .
بخش سوم ،درباره کتاب هایی سخن میگوید که در دوره گسترش کلیسا نوشته
شدهاند .در این قسمت خواهید دید که چگونه کلیسا با جفا از جانب مخالفین و

۶
معلمین دروغینی ک ه خداوند خود را انکار کرده بودند ،روبرو گردید .در ضمن
راهنمایی هایی را که به رهبران کلیسا داده شد ،از نظر خواهید گذراند .همچنین
رؤیای پرجاللی را که درباره آینده داده شده است ،بررسی مینمایید .در این بخش
درباره نحوه انتقال متن عهدجدید و رسیدن آن به ما مطالبی را خواهید آموخت و
خواهید دید که چرا میتوانیم برای شناخت خدا و خدمت کردن به او امروز هم
امال به کالم خدا اعتماد نماییم .
ک ً
در حین بررسی تمام این مطالب ،درک خواهید نمود که عهدجدید درواقع پیغام
خدا برای شما است .مطالبی ک ه در این کتاب خواهید آموخت ،به شما در فهم
حقیقت عهدجدید و تعلیم آن به دیگران ک مک مینماید .امیدواریم ک ه مطالعه این
کتاب باعث برکت شما بگردد.

دوران بین عهدعتیق و عهدجدید
حتما به یاد خواهید آورد ک ه گزارش
ً
قبال عهدعتیق را مطالعه کرده باشید،
اگر ً
تاری خی آن با بازسازی هیکل در اورشلیم خاتمه مییابد .اما زمانی ک ه عهدجدید را
مطالعه میکنیم ،می بینیم که اورشلیم تحت سلطه رومی ها می باشد .چه اتفاقی در
مدت زمان بین عهدعتیق و عهدجدید » دوره بین عهدین« در فلسطین رخ داده است؟
در سال  ۵۸۷ق.م آخرین گروه از یهودیان از اورشلیم به اسارت بابل برده شدند.
در مدتی که یهودیان در اسارت بودند ،فارس ها ،بابلی ها را شکست دادند و به
یهودیان اجازه دادند ک ه به سرزمین خود ،اورشلیم مراجعت نمایند .تعداد ک می از
یهودیان به اورشلیم بازگشتند و بدین گونه  ۷۰سال دوره اسارت پایان یافت.
یهودیانی که به اورشلیم مراجعت کرده بودند هیک ل را دوباره بنا نمودند و در آنجا
ساکن گردیدند .با این وجود بسیاری از یهودیان به اورشلیم بازنگشتند و تعدادی از
آنها در بابل ماندند .و باالخره در بین ملت های مختلف پراکنده شدند ک ه در تاریخ به
آنها »پراکندگان« میگویند.

۷
بعدا ً فارس ها بهوسیله اسکندر کبیر مغلوب شدند .شخصی ک ه لشکر او سرزمین
پهناوری را ک ه شامل سوریه ،فلسطین و مصر میشد فتح نمود .امپراطور ،اسکندر
کبیر در سن  ۳۳سالگی درگذشت اما فرهنگ یونانیای ک ه او بنیاد نهاد ،تأثیر پایداری
بر فلسطین و تمام دنیای آن زمان گذاشت.
پس از مرگ اسکندر در  ۳۲۳ق.م .قدرت های خارجی مختلفی بر فلسطین ،در
زمان های مختلف ،حاک میت داشتند .آنتیکوس چهارم ) ۱۶۴-۱۷۵ق.م (.یکی از
فرماندهان امپراطوری سلوکیدها سعی نمود تا یهودیان را برای پذیرش فرهنگ
یونانی تحت فشار قرار دهد .او هیک ل را خراب نمود و مراسم پرستش یهودیان را
متوقف کرد .در سال  ۱۶۷ق.م .یهودیان بر علی ه ظلم و اعمال شریرانه او شورش
نمودند و بعد از چند سال یهودیان دوباره کنترل اورشلیم را به دست گرفته ،هیکل را
پاکسازی نمودند و جنگ آنها برای مستقل بودن تا سال  ۱۴۲ق.م .ادامه یافت .این
دوره که به نام » دوره مکابی ها« شناخته شده ،از یهودای مکابیوس )آهنگر( گرفته
شده است ک ه رهبری نیروهای شورشی یهودی را برعهده داشت.
دوره استقالل یهودیان از سال  ۱۴۲تا  ۶۳ق.م .زمانی ک ه اورشلیم بوسیله »پمپه«
سردار رومی فتح گردید ،ادامه یافت .در این مدت ،پادشاهان هاسمونی ها ک ه از نسل
شمعون مکابیوس یکی از برادران یهودا بودند )یهودای مکابیوس در سال  ۱۶۱ق.م.
کشته شد( برعلیه قدرت های خارجی مقاومت نمودند .در این ضمن رومی ها از سال
 ۲۰۰ق.م .قدرت برتر منطقه بودند و به تدریج بر قدرتشان افزوده میگردید .آخرین
پادشاه هاسمونی ها در سال  ۳۷ق.م بهوسیله هرود کبیر ک ه بهوسیله رومی ها بهعنوان
پادشاه یهودیان تعیین شده بود ،کشته شد .بنابراین در زمانی ک ه مسیح به دنیا آمد
هرود کبیر قدرت را در دست داشت.
همانطور ک ه شروع به مطالعه عهدجدید مینمایید به یاد داشتن این مطالب درباره
دوره بین عهدین در مطالعه شما تأثیر مفیدی خواهد داشت .وقایعی ک ه در این دوره
اتفا ق افتاد بر مذهب یهود تأثیر گذاشت و دنیایی را ک ه مسیح در آن متولد گشت
شک ل داد.

۸

نحوه مطالعه این کتاب
کتاب حاضر به شیوهای ویژه نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن
بهصورت خودآموز استفاده کند.
در مقدمه درس ،کلیات و اهداف درس ارائه شده است .ابتدا قسمت های مختلف
درس را به ترتیب مطالعه نمایید و سپس به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید .این
سؤاالت در البالی دروس گنجانده شدهاند .پاسخ های صحیح سؤاالت را در آخر هر
درس خواهید یافت .جواب های خود را با آنها مقایسه کنید .برای کمک به خودتان،
بهتر است تا زمانی که به سؤاالت جواب ندادهاید ،به پاسخ ها نگاه نکنید.
در پایان هر درس نیز یک خودآزمایی وجود دارد .این خودآزمایی شما را در
بهخاطر سپردن مطالب درس و یادگیری نکاتی که احیانا ً توجه نکردهاید ،یاری
می دهد .پاسخ صحیح به سؤاالت خودآزمایی در پایان کتاب آمده است.

ارزش دانشگاهی این دوره
هر کتاب از دورۀ »خدمت مسیحی« معادل یک واحد دانشگاهی ارزش دارد
)لیسانس الهیات معادل  ۱۲۸واحد می باشد( .دانشجویان میتوانند کتاب های دوره
»خدمت مسیحی« را به سه شیوه مطالعه کنند:
نخست ،این کتاب ها را میتوانند فقط برای اطالعات عمومی و مطالعه شخصی
بخوانند؛
دوم ،میتوانند آن را مطالعه کرده ،و در پایان فقط آزمون های میانی را بهشرح زیر
بگذارنند؛
سوم ،میتوانند پس از گذراندن آزمون های میانی ،آزمون رسمی و نهایی را طبق
توضیحات زیر بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنند.

۹

آزمونهای میانی
در پایان کتاب ،سؤاالت مربوط به آزمون های میانی را خواهید یافت .در بخش
انتهایی این آزمون ،پاسخنامهای وجود دارد .نام و نشانی خود را بر روی پاسخنامه
بنویسید ،و سپس به سؤاالت پاسخ دهید .پس از آن ،پاسخنامه را برای ما ارسال دارید
تا آن را اصالح کرده ،به شما عودت دهیم.
ِ
کتاب دورۀ »خدمت مسیحی« یک گواهینامه تقدیم دانشجو
پس از اتمام هجده
خواهد شد.

آزمون رسمی )نهایی(
دانشجویانی که مایل باشند ،میتوانند پس از گذراندن آزمون های میانی ،برای
دریافت آزمون رسمی هر کتاب ،یک فرم ثبتنام رسمی گلوبال تکمیل نمایند و با
پرداخت هزینه مربوطه ،آزمون رسمی را بگذرانند .این آزمون از آنجا که ارزش
دانشگاهی دارد ،باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا گذرانده شود .در صورت
موفقیت در این آزمون )امتیاز  ٪۸۰و باالتر( ،دانشجو یک واحد کسب خواهد کرد و
گواهی مربوط به آن درس را از دفتر بینالمللی گلوبال دریافت خواهد داشت.
در صورت تکمیل هجده کتاب دوره »خدمت مسیحی« دانشجو هجده واحد
رسمی از  ۱۲۸واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کسب میکند .در این صورت،
دانشجو میتواند با ورود به دوره های پیشرفتهتر دانشگاهی ،تحصیل الهیات را تا حد
فوق دیپلم ) ۶۴واحد( یا لیسانس ) ۱۲۸واحد( ادامه دهد.
برایتان آرزوی موفقیت میکنیم

بخش اول
مسیح  -زندگی و خدمات او

درس اول

اوضاع جهان در دوران عهدجدید

در زمان تولد عیسی مسیح ،جهان تحت تأثیر سه عامل مهم قرار داشت :قدرت
نظامی روم ،فرهنگ یونان ،و مذهب یهود .در این درس به مطالعۀ این سه عامل
خواهیم پرداخت و خواهیم آموخت ک ه چگونه خدا از هر سه این عوامل برای
بهوجود آوردن زمینه مناسب برای خدمت فرزندش بر روی زمین استفاده نمود.
همانطور که پولس در رساله غالطیان  ۴ :۴فرمود» ،چون زمان به کمال رسید«.
در این درس همچنین نگاهی کلی به عهدجدید خواهیم افکند .خدا برای نوشته
ِ
شدن عهدجدید از انسان ها استفاده نمود و آن را بهصورت یک مجموعه هماهنگ
درآورد ۲۷ .کتاب عهدجدید توسط نویسندگان مختلف و در زمان ها و شرایط
متفاوتی به رشته تحریر در آمده است .بعضی از آنها بهمنظور پاسخگویی به مشک الت
مشخصی نوشته شدهاند ،و بعضی دیگر وقایع خاصی را شرح می دهند .اما در تمام
آنها فقط یک پیغام مهم وجود دارد :خدا از طریق عیسی مسیح پی مان جدیدی با
انسان بسته است.
حقایق این درس به شما ک مک خواهد نمود تا دست خدا را در پس اتفاقات
تاری خی ببینید .همچنین باعث خواهد شد تا شما درک کاملتر و عمیقتری از پی مان
جدیدی ک ه خدا به ما بخشیده است ،به دست آورید.

 ۱۴درس اول

رئوس مطالب
جهان در دوران عهدجدید
کتاب های عهدجدید

اهداف درس
پس از مطالعه این درس ،باید بتوانید:
• با اشخاص و گروه ها و نهادهای مهم در زمان عهدجدید آشنا شوید و آنها را
تشریح کنید.
• دالیلی بیان کنید که نشان دهند ک ه مسیح زمانی آمد ک ه »زمان به کامل رسید«.
• درباره نویسندگان ،محتوای کلی ،و زمان نگارش کتاب های عهدجدید
توضیح دهید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱مقدم ۀ کتاب ،مقدمۀ این درس ،رئوس مطالب ،و اهداف درس را مطالعه
نمایید تا دید جامعی نسبت به مطالبی که باید فرا بگیرید ،داشته باشید.
 -۲درس را مطالعه کنید و به تمام تمرین ها پاسخ دهید .سپس جواب های خود را
با پاسخ های داده شده در انتهای درس مقایسه نمایید.
 -۳به خودآزمایی آخر درس پاسخ دهید و جواب های خود را به دقت مقایسه
کنید .هر جا که پاسخ شما اشتباه بوده ،آن قسمت را دوباره مطالعه کنید.
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متن درس

جهان در دوران عهدجدید

در شکلگیری جهان در دوران عهدجدید عوامل مختلفی مؤثر بودهاند .برای
مثال ،میتوان این موارد را درنظر گرفت :اگرچه در زمان عهدجدید رومی ها بر
فلسطین حک مرانی مینمودند ،اما زبان رایج آن دوره یونانی بود .مسیح ک ه داستان
زندگی او در عهدجدید آمده است ،یک یهودی و در واقع همان ماشیح بود که
آمدنش در عهدعتیق پیشگویی شده بود .عالوه بر این ،میخوانیم که در زمان
عهدجدید ،اشخاص بسیاری وجود داشتند که پیرو بت ها و یا مذاهب سری بودند.
اینک به بررسی عواملی میپردازیم ک ه باعث شکلگیری شرایط جهان در دوره
عهدجدید شد.

قدرت روم
در انجیل لوقا  ۱ :۲چنین میخوانیم» :و در آن ایام حک می از اوغسطس قیصر
صادر گشت ک ه تمام ربع مسکون اسمنویسی کنند «.قیصر لقبی بود که به
امپراطورهای رومی داده میشد .در بعضی از قسمت های عهدجدید از امپراطورهای
رومی به نام »پادشاه« یاد شده است ) برای مثال اول پطرس  .(۱۷ :۲در زمانی که
عهدجدید نوشته میشد امپراطوری روم از دریای مدیترانه در غرب تا رود فرات در
شر ق را تحت سلطه خود داشت و تمام این منطقه عظیم تحت حکومت و
فرمانروایی امپراطور بود .رومی ها امپراطوری را به ایالت هایی تقسیم کرده بودند که
هرکدام ارتش کوچکی داشتند .تعدادی از این ایالت ها در عهدجدید نام برده شده
است از قبیل مکادونیه ،اخائیه ،سوریه ،آسیا ،غالطی ه و پمفلیه .
قدرت رومی ها و توانایی سیاسی آنها باعث بهوجود آمدن یک اتحاد سیاسی،
امنیت و آزادی برای تجارت و مسافرت گردید .رومی ها تحت نظام و قانون واحدی
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اقوام مختلف شکست خورده را اداره میکردند .در نتیجه از روی دادن جنگ بین
اقوام مختلف جلوگیری بهعمل میآمد و صلح حاکم بود .داشتن تبعیت رومی از
اهمیت و اعتبار زیادی برخوردار بود ،اشخاصی ک ه تبعه روم بودند میتوانستند
آزادانه و بدون هی چگونه ترس و خطری به هرک جای امپراطوری ک ه میخواهند،
بروند .برای مثال پولس رسول ،که خدا از او برای رسانیدن پیغام مسیح به نقاط جدید
بهطور مؤثری استفاده نمود ،تبعیت روم را داشت و این تبعیت در بعضی مواقع باعث
محافظت از او میگردید )اعمال رسوالن  ۳۸ :۱۶و .(۲۹ :۲۲
رومی ها در ساختن جاده های خوب و پل های مستحکم بسیار مهارت داشتند .در
این جاده ها خبری از راهزنان و دزدان نبود .این جاده ها پایتخت امپراطوری روم را
به سایر نقاط امپراطوری متصل میکرد .این گفته معروف است ک ه » همه راه ها به روم
امال برای
ختم میگردد «.در دریاها نیز از دزدان دریایی خبری نبود .و برخالف قبل ک ً
مسافرت و برقراری ارتباط امن و آزاد بود.
 - ۱این جمله را کامل نمایید :بعد از اینک ه مسیح خدمت خود را بر روی زمین به
پایان رسانید ،پیام انجی ل در مدت زمان کوتاهی در دنیا منتشر گردید .یکی از دالیل
این امر این است ک ه رومی ها جاده های خوبی ساختند ک ه روم را  ..................مربوط
میگردانید.
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فرهنگ یونانیها
اگر چه در دنیای آن زمان این رومی ها بودند ک ه تسلط سیاسی و نظامی را در
اختیار داشتند ،اما زبان و تفکر یونانی بر فرهنگ آن زمان حاکم بود .یک زبان و یک
دنیا! این شعار و آرزوی اسکندر کبیر بود .اسکندر زمانی که فتوحات خود را به پایان
رسانید ،سعی نمود که تمام اقوامی را ک ه تحت تسلط و کنترل او بودند متحد بگرداند.
و به همین منظور زبان یونانی در تمام نقاط امپراطوری تعلیم داده میشد .فرهنگ
یونانی در واقع روش زندگی و تفکر مردم را تعیین مینمود .و تأثیر عمیقی بر مردم
ک ه در آن دوره یعنی دوره عهدجدید میزیستند ،گذاشت) .فرهنگ یونانی همچنین به
فرهنگ هلنیستی نیز معروف می باشد .این اصطالح از لغت » «Hellasگرفته شده
است ،ک ه نام اصلی و اولی ه یونان می باشد .و شخصی که فرهنگ یونانی را پذیرفته بود
هلنیستی نامیده میشد .حتی اگر در یونان متولد نشده بود.
اگرچه حاکمیت نظامی و سیاسی اسکندر کبیر کوتاه بود ،اما تأثیر فرهنگی بسیار
عمیق و پایداری بر جهان اطراف خود گذاشت .برای قرن های متمادی تمام ناحیه
وسیع مدیترانه تحتتأثیر فرهنگ یونانی قرار داشت .آداب و رسوم و روش زندگی
یونانی در همه جا گسترش یافت .بسیاری از شهرها از سبک معماری یونانی تقلید
نمودند ،روح تحقیق و تفحص برای یافتن پاسخ سؤاالتی از قبیل معنی و مفهوم
جهان ،خدا و انسان ،خوبی و بدی ،اشخاصی را نیز ک ه فرهنگ یونانی را پذیرفته
بودند ،تحت تأثیر قرار داده بود .یونانی ،زبان حکام و همچنین زبان محاورهای بود که
بردگان نیز با آن سخن میگفتند .نامه ها ،اشعار و مکاتبات اداری و شغلی همه به زبان
یونانی نوشته میشد .در عهدجدید اصطالح یونانی هم برای خود یونانی ها و هم
برای ملیت های غیریهودی ک ه به زبان یونانی سخن میگفتند ،بهکار میرود .یونانی در
هرک جای دنیای آن روز بهکار میرفت.
زمانی که رومی ها قدرت را به دست گرفتند ،دریافتند که زبان یونانی طریق
مناسبی برای ارتباط برقرار کردن با کشورهای تحت سلطهشان می باشد .جوانان
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رومی برای تحصی الت به دانشگاه های یونانی آتن ،رودز و طرسوس فرستاده
میشدند .نهایتا ً در خود روم هم بسیاری به یونانی سخن میگفتند.
 - ۲جمالت صحیح را مشخص نمایید.
(a

شخص می بایست در یونان متولد میشد تا هلنیستی نامیده شود.

(b

زمانی ک ه امپراطوری یونان تقسیم شد ،تمام تأثیرات آن نیز از بین رفت.
رومی ها برای برقراری ارتباط با ممالک تحت تسلط خود ،از زبان یونانی

(c

استفاده مینمودند.
 (dدر پارهای از قسمت های عهدجدید به ملل غیریهود بهعنوان یونانی اشاره
اصال یونانی نبودهاند.
میشود ،حتی اگر آنها
ً
زبان یونانی بهراستی وسیله بی همتایی برای اعالم و رسانیدن پیغام مسی حیت بود.
چراک ه مردم در همه جا به آن زبان سخن میگفتند و در نتیجه رسوالن میتوانستند در
هرجا بدون اینک ه احتیاج به ترجمه داشته باشند ،موعظه کنند و خبرخوش را به
گوش دیگران برسانند .به همین دلیل نیز کتاب های عهدجدید ،اگرچه بهوسیله
یهودیان نوشته شد اما به زبان یونانی به نگارش در آمد .در زمانی که مسیح با پیغام
خدا برای همه به این جهان آمد ،یک زبان جهانی وجود داشت که بهوسیله آن ،این
پیغام قابل انتقال بود.
 - ۳مهمترین طریق ک مک فرهنگ یونانی در آماده سازی جهان برای شنیدن پیغام
مسیح:
(a

آداب و رسوم ،روش زندگی و سبک معماری یونانی پذیرفته شده در همه

نقاط بود.
 (bزبان یونانی رایج در تمام نقاط امپراطوری بود.
(c

روح تحقیق و تفحص برای یافتن معنا و مفهوم موجود بود.
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مذهب یهودیان
ما آموختیم ک ه چگونه خدا از قدرت رومیان و فرهنگ یونانیان در جهت آماده
سازی جهان بهمنظور شنیدن پیام نجات بخش مسیح استفاده نمود .عالوه بر این خدا
یهودیان و مذهبشان را نیز در همین راستا بهکار برد .خدا خودش را به یهودیان
آشکار نمود و نبوت هایی را درباره مسیح ک ه می بایست بیاید به آنها داد .این
مکاشفات و نبوت ها در عهدعتیق نوشته شدهاند .تعالیم عهدعتیق در نتیجه توسعهای
ک ه زندگی و مذهب یهودیان در دوران تبعید و دوران بینالعهدین داشت ،در بسیاری
از نقاط جهان گسترش یافت .در بخش بعدی درباره این توسعه و گسترش مطالعه
خواهید نمود .قبل از ادامه مطالعه ،تمرین زیر را انجام دهید ،این تمرین به شما ک مک
می نماید تا وقایع مهم بین عهدین را دوره نمایید.
 - ۴به مقدمه کتاب رجوع نموده و قسمت » دوران بین عهد عتیق و جدید« را یک
بار دیگر مطالعه نمایید .سپس جمالت زیر را بهوسیله اسامی ،کلمات و تاریخ های
صحیح ،کامل کنید.
پس از پایان دوره  ۷۰ساله اسارت یهودیان  ...........به آنها اجازه دادند که به
اورشلیم بازگردند .اما امپراطوری آنها بهوسیله  ...........ک ه در سال  .........قبل از میالد
وفات یافت ،از بین رفت .بعد از آن یک سری قدرت های خارجی بر فلسطین
حاک میت داشتند .تا اینک ه در سال  ..........قبل از میالد یهودیان بر ضد آنها قیام نمودند
و دوباره کنترل اورشلیم را به دست گرفتند و تا سال  .........قبل از میالد که پمپه آنها
را شکست داد ،کشور مستقلی بودند .سپس در سال  ۳۷ق.م ............ .به عنوان پادشاه
یهودیان بهوسیله  ...........تعیین گردید.
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یهودیت در دوران بین عهدین
سه عامل عمده باعث توسعه و پیشرفت یهودیت در طول دوران تبعید و دوران
بین عهدین شد که عبارتند از :بهوجود آمدن کنیسه ها برای پرستش و عبادت،
گرویدن عده زیادی از غیریهودیان به دین یهود ،ترجمه کتاب های عهدعتیق به
یونانی.
 (۱کنیسه :زمانی ک ه یهودیان به اسارت رفتند ،کتاب های عهدعتیق را نیز با خود
بردند ،این کتاب ها پای ه و اساس مراسم مذهبی آنها گردید .یهودیان دیگر
نمیتوانستند در طول اسارت برای پرستش به هیکل بروند و یا قربانی حیوانات
بگذرانند ،با این وجود باز هم پرستش خدای حقیقی را ادامه دادند.
آنها در گروه های کوچکی برای بررسی و مطالعه کتابمقدس جمع میشدند که
به این گروه ها ،عنوان کنیسه اطالق میشد .در هر جایی که تعداد  ۱۰مرد یا بیشتر
وجود داشت یک کنیسه تشکی ل میگردید و امکان داشت در یک شهر بیش از یک
کنیسه وجود داشته باشد .پرستش در کنیسه ها شامل قرائت تورات و نوشته های انبیا
بود .انبیا درباره مسیح نوشته بودند که مقرر شده بود تا قوم خدا را رهایی بدهد .در
حین مطالعه این نوشته ها ،انتظار برای آمدن مسیح بهمنظور رهایی آنها از اسارت در
وجود آنها شدت مییافت .
 (۲گرویدن عده زیادی از غیریهودیان به دین یهود :در مدتی ک ه یهودیان در
اسارت بابل به سر می بردند خدا از آنها برای شناسانیدن خودش به بابلی ها استفاده
نمود .برای مثال کتاب دانیال نبی در عهدعتیق بیان مینماید ک ه چطور نبوکدنصر
درباره قدرت خدا در زندگی دانیال و دوستانش ک ه اسیر او بوده و به بابل آورده شده
بودند ،شهادت می دهد .او مجبور شد بپذیرد که خدای دانیال »خدای خدایان و
خداوند پادشاهان« ) دانیال  (۴۷ :۲می باشد .و به یهودیان اجازه داده شد ک ه خدای
خودشان را بپرستند و درباره او تعلیم بدهند .اگرچه بعد از اینک ه به یهودیان اجازه
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داده شد که به کشور خود بازگردند ،عدهای از آنها به اورشلیم مهاجرت نمودند اما
بعدا به سایر نقاط امپراطوری نقل مکان
تعداد زیادی از آنها در بابل باقی ماندند و ً
کردند .جای تعجب ندارد ک ه در انجی ل متی ۱ :۲و  ۲میخوانیم آن مردان حکیم و
دانشمند ،که بهوسیله ستاره هدایت شده بودند ،از مشرق زمین به اورشلیم آمدند تا
پادشاه یهود را ک ه تازه متولد گردیده بود پرستش نمایند!
 - ۵جمالت صحیح را مشخص نمایید.
(a

پرستش در کنیسه ها زمانی آغاز شد ک ه یهودیان در بابل بودند.
بعد از اسارت ،یهودیان مدت زیادی به تعلیم تورات ادامه ندادند.

(c

پرستش در کنیسه ها شامل مطالعه تورات و نوشته های انبیا میگردید.

(b

یهودیانی ک ه در بابل باقی نمانده بودند و به فلسطین نیز بازنگشته بودند ،به نقاط
دیگری از قبی ل مصر ،یونان ،مکادونیه ،روم و سایر شهرهای بزرگ آسیای صغیر
رفتند .این یهودیان پراکنده ،همانطور ک ه در قسمت مقدمه مطالعه نمودید بهنام
»پراکندگان« معروف بودند .و جمعیت هایی از یهودیان را در هرجا تشکیل می دادند.
در واقع تعداد یهودیانی ک ه خارج از فلسطین میزیستند بیشتر از آنهایی بود ک ه در
فلسطین زندگی مینمودند.
در نتی جه این پراکندگی تعلیم یهودیت درباره خدای واحد حقیقی و آمدن مسیح
در همه جا شناخته گردید .تعداد قابل مالحظه غیریهودیانی ک ه در فلسطین و سایر
نقاط به دین یهود گرویده بودند ،نشان دهنده برتری یهودیت نسبت به عقاید
بتپرستان می باشد .این عده به »خداترسان« و »جدیدان« معروف بودند .جدیدان
اشخاصی بودند ک ه تمام قوانین شریعت و از جمله ختن ه را رعایت مینمودند و دقیقا ً
مانند سایر یهودیان محسوب میشدند .اما خداترسان اشخاصی بودند که تعالیم دین
یهود را پذیرفته بودند ولی تمام دستورات شریعت را رعایت نمینمودند و در نتیجه
در جامعه مانند سایر یهودیان محسوب نمیگردیدند.
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 (۳سپتواجنت :یهودیان هرک جا که میرفتند کتابمقدس خود را نیز می بردند و
آن را در کنیسه ها تعلیم می دادند .در دوران بینعهدین ،کتاب های عهدعتیق به زبان
یونانی ترجمه گردید .این ترجمه در شهر اسکندریه در مصر انجام شد و به
»سپتواجنت« معروف است که به معنی » هفتاد« می باشد .چرا ک ه براساس روایت ها
این ترجمه توسط  ۷۲نفر انجام گردید .این ترجمه ک مک نمود تا تعالیم عهدعتیق از
طریق زبان یونانی ک ه در آن زمان متداول بود ،قبل از تولد مسیح منتشر بگردد .از این
ترجمه یهودیان ،اشخاصی ک ه به دین یهود گرویده بودند ،نویسندگان عهدجدید و
اولین واعظان انجی ل استفاده میکردند.
 - ۶در دفتر خود درباره هرکدام از اصطالحات زیر توضیح کوتاهی بدهید.
(a

پراکندگان

(b

جدیدان
خداترسان

(d

سپتواجنت
کنیسه

(c

(e

 - ۷در طی دوران بین عهدین بسیاری از اشخاص غیریهودی از طریق  .....یهودی
ک ه در بین ملت ها بودند و همچنین ترجمه عهدعتیق به زبان  .....درباره مسیح که
می بایست بیاید ،باخبر شدند.

یهودیت در دوران عهدجدید
آموختیم ک ه چگونه توسعه و پیشرفت یهودیت در دوران بین عهدین جهان را
برای موعظه انجی ل آماده نمود .اکنون اجازه بدهید ک ه بعضی از ویژگی ها و
خصوصیات دین یهود را به آن صورتی ک ه در دوران عهدجدید بود بررسی نمائیم.
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فرقههای یهودیت :دو فرقه مهم در یهودیت وجود داشت :فریسیان و صدوقیان.
فریسیان سعی مینمودند که اسرائیلیان حقیقی خدا باشند .لغت »فریسی« به معنی
»جدا شده« است .آنها به دقت قوانین شریعت و آداب و رسوم را انجام می دادند و
نوشته های انبیا را نیز بهعنوان کالم خدا قبول داشتند .در پیروی از شریعت با کاتبان
همنظر بودند .کاتبان کارشان تفسیر شریعت بود و به فریسیان در تفسیر و بهکار بردن
شریعت در ارتباط با زندگی روزمره مردم کمک مینمودند .آنها به وجود ارواح و
فرشتگان و همچنین به قیامت مردگان نیز ای مان داشتند .آنها تمام دعاها و روزه های
مذهبی را بهجا آورده و از دارایی خودشان ده  -یک را پرداخت مینمودند ،همچنین
روز سبت را نگاه می داشتند ،یعنی اینک ه نه خودشان در روز شنبه کار میکردند و نه
اجازه می دادند کس دیگری در این روز کاری انجام دهد .مردم به آنها بهعنوان
اشخاص مقدس احترام میگذاشتند ،آنها غیرت زیادی داشتند و باعث ای مان آوردن
تعداد بسیاری از غیریهودیان گردیدند .پولس رسول قبل از ایمان آوردنش به مسیح
یک فریسی بود .فریسیان و کاتبان هر دو در کنیسه ها فعالیت میکردند.
صدوقیان برخالف فریسیان فقط تورات را معتبر می دانستند .آداب و رسوم را
نگاه نمی داشتند و به وجود ارواح ،فرشتگان و قیامت مردگان ای مان نداشتند.
صدوقیان بیشتر تحتتأثیر فرهنگ یونانی بودند و خدمت کهانت را در هیک ل انجام
می دادند ،قدرت سیاسی داشتند و تقریًبا تمام آنها جزو کاهنان بودند.
اگر چه رومی ها حاک میت را در دست داشتند ،اما بسیاری از یهودیان فلسطین از
تسلط و حاک میت آنها ناراضی بودند و از پرداخت مالیات به آنها متنفر بودند .باوجود
این تسلط رومی ها در زندگی آنها یک واقعیت بود .در نتی جه ،همیشه یک حالت
طغیان و شورش در یهودیان وجود داشت و این حالت مدام افزایش مییافت،
بسیاری از رهبران یهودی هرچه بیشتر توجه خود را معطوف به برخورد با رومی ها
میکردند.
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شورای رهبری یهود :در زیر حاک میت رومی ها ،یهودیان برای خودشان
اختیاراتی در جهت اداره موضوعات سیاسی و مذهبی خویش داشتند .این اختیارات
در دست شورایی بود که از  ۷۰نفر عضو تشکیل میگردید و »سنهدرین« نامیده
میشد .کاهن اعظم ،باالترین مقام در این شورا بود و بقی ه اعضای آن را کاهنان و
خانواده های ثروتمند تشکیل می دادند .در این شورا صدوقیان اکثریت را تشکیل
می دادند و تعداد اندکی از فریسیان نیز حضور داشتند ،که در واقع مورد عالقه و قبول
مردم بودند.
 - ۸مشخص کنید هرکدام از موضوعات )سمت راست( مربوط به کدام یک از
فرقه ها میگردد.
(a

فقط تورات را معتبر می دانستند.
در سنهدرین اکثریت را تشکی ل می دادند.

(c

به قیامت مردگان ای مان داشتند.

(d

معنی اسم آنها "جداشده است".

(b

 (۱فریسیان
 (۲صدوقیان

 (eبه وجود ارواح و فرشتگان ای مان نداشتند.
هیکل :در زمان زندگی و خدمت مسیح برروی زمین ،در اورشلیم هیک ل باشکوه
و عظی می وجود داشت که به هیکل هرود معروف بود .چراکه هرود کبیر آن را
بازسازی نمود .هیکل دقیقا ً در همان مکانی بود که ابتدا هیک ل سلی مان بنا گردید.
هیکلی ک ه توسط سلی مان ساخته شد در سال  ۵۸۶ق.م .توسط لشکر بابلی ها از بین
رفت .هیکل دوم پس از مراجعت از اسارت در زمان عزرا و نحمیا دوباره ساخته شد.
هیکل دوم همان هیکلی است که توسط آنتیوکس چهارم بیحرمت گردید و بعد از
بعدا صدمات دیگری نیز به آن وارد آمد و در
آن توسط یهودا مکابیوس تقدیس شدً .
سال  ۲۰ق.م .هرود کبیر بازسازی آن را آغاز نمود .معبد هرود شبی ه معبد قبلی بود،
چندین دروازه داشت و یک دیوار داخلی مانع ورود غیریهودیان میگردید و پرده
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بزرگی قدس را از قدساالقداس جدا میساخت .مراسم عبادتی هیکل بهوسیله یک
گروه از کاهنان انجام میگرفت ک ه در رأس همه آنها کاهن اعظم قرار داشت .هر مرد
اسرائیلی می بایست هرسال مالیات معبد را ک ه صرف نگهداری ساختمان آن و حقوق
کاهنان میگردید ،پرداخت مینمود.
 - ۹جمالت صحیح را مشخص نمایید.
(a

معبد سلی مان و معبد هرود شبیه یکدیگر بودند.

 (bحقو ق کاهن اعظم و سایر کاهنانی ک ه در معبد خدمت میکردند از طریق
مالیاتی ک ه برای معبد جمعآوری میگردید .پرداخت میشد .
(c

اکثریت اعضای سنهدرین مورد عالقه و قبول توده مردم بودند.

 (dمعبدی ک ه در زمان زندگی مسیح در اورشلیم وجود داشت همان معبدی بود
که یهودیان بعد از بازگشت از اسارت بابل آن را بازسازی نمودند.
اعیاد :اگرچه یهودیان پراکنده شده بودند ولی باز هم اورشلیم برای آنها مرکزیت
داشت .هرساله تعداد زیادی از یهودیان ،جدیدان و خداترسان برای شرکت در اعیاد
مهم و بزرگ مذهبی بهعنوان زائر به اورشلیم میرفتند و به یهودیانی که در فلسطین
سکونت داشتند ملحق گردیده و با هم اعیادی را ک ه بیان کننده اتفاقات مهم در تاریخ
آنها می باشد جشن میگرفتند .از میان هفت عید ،دو عید در زمان عهدجدید ،از
اهمیت زیادی برخوردار بود ک ه عبارتند از :عید فصح و عید پنطیکاست.
فصح مهمترین عید بود .این جشن ساالنه ،بیادآورنده رهایی یهودیان از دست
مصریان و هویت یافتن آنها بهعنوان یک ملت مستقل می باشد .کتاب خروج باب های
 ۱۱و  ۱۲بیان مینماید که چگونه خدا بالی نهایی را بر سر مصریان آورد تا آنها به
یهودیان اجازه دادند ک ه از مصر خارج شوند و به سرزمینی ک ه خدا به آنها وعده داده
بود ،بروند .از طریق راهنمایی و هدایت خداوند اسرائیلی ها از مصیبت عظی می که
طی آن تمام نخستزادگان مصری و حیوانات در یک شب مردند ،نجات یافتند.
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 - ۱۰خروج باب  ۱۲را مطالعه نموده سپس به سؤاالت زیر در دفتر خود پاسخ
دهید.
(a

چه کاری را اسرائیلی ها باید انجام می دادند )آیه (۷؟

(b

خدا گفت چه کاری را انجام خواهد داد )آی ه (۱۳؟

(c

نتی جه چه بود )آیه ۲۹و (۳۱؟

به اسرائیلی ها دستور داده شده بود ک ه خود و فرزندانشان عید فصح را هرسال
بهعنوان »یک قانون جاودانی« نگاه دارند )خروج  .(۲۴ :۱۲تمام مردان یهودی که در
اورشلیم و یا نزدیک به آن زندگی مینمودند الزم بود که در عید فصح شرکت نمایند.
مگر اینک ه از نظر جسمانی قادر به شرکت در این جشن نباشند .بسیاری از یهودیان
پراکنده و جدیدان و خداترسان برای شرکت در این جشن به اورشلیم میآمدند .زنان
نیز شرکت مینمودند و در نتی جه جمعیت زیادی هنگام جشن در اورشلیم جمع
میشدند.
پنطیکاست نیز یکی از جشنهای مهم در زمان عهدجدید بود .در زمان بینعهدین،
این جشن بهعنوان سالگرد اعطای شریعت به موسی برگزار میگردید )خروج .(۱۹
در جامعه یهودی شریعت و رعایت آن عامل قدرتمندی در جهت یگانگی و اتحاد
آنها با یکدیگر بود .یهودیان شریعت را بهعنوان بزرگترین بخشش خدا نسبت به
خودشان می دانستند )مزمور  .(۱۱۹ ،۱۹ ،۱پنطیکاست ک ه معنی آن پنجاه روز
می باشد ،به این دلیل به این جشن اطال ق شد چون  ۵۰روز بعد از عید فصح برگزار
میگردید.
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 - ۱۱مشخص کنید هرکدام از توضی حات )سمت راست( مربوط به کدام یک از
عیدها )سمت چپ( میگردد.
 (aعیدی ک ه در خروج  ۲۴:۱۲به آن اشاره شده است.
(b

(c
(d
(e

هم یهودیان ،هم جدیدان و هم

 (۱عید فصح

خداترسان در آن شرکت مینمودند.
معنی این عید » ۵۰روز« می باشد.

 (۲عید پنطیکاست
 (۳هم عید فصح و هم عید

یادبود اعطای شریعت است.
یادآور رهایی قوم اسرائی ل از مصر می باشد.

پنطیکاست

مذاهب دیگر
خدا خودش را به قوم یهود آشکار نموده بود .بهوسیله یهودیان پراکنده تعداد
بسیاری از غیریهودیان به دین یهود گرویده بودند و یهودیت انتشار پیدا کرده بود .با
امال آشکار است ک ه در زمان عهدجدید یهودیت بهوسیله یک روح
وجود این ک ً
ملیگرایی محدود شده بود .این امر با اندکی دقت در روش برخورد رهبران یهودی
در عهد جدید قابل درک و استدالل می باشد .بهنظر میرسد ک ه توجه آنها بیشتر
معطوف بر سیاست ها و کارهایشان بوده است.
در موقعی که یهودیان با مسائل خویش سرگرم و مشغول بودند ،مذاهب دیگر
مردان و زنان را بهسوی خود دعوت میکردند .بسیاری از مردم از مذاهب شرقی،
مصری و آسیای میانه پیروی مینمودند .بعضی دیگر نیز پیرو مذاهب سری یونانی
بودند ک ه تأکیدشان بر قیامت از مردگان و تطهیر بود .و بعضی دیگر مکاتبی را پیروی
میکردند ک ه در آن خدایان ،یا ارواحی ،مورد پرستش قرار میگرفتند که مربوط به
مکان ها یا شغل های خاصی بودند .عالوه بر اینها پرستش امپراطور روم که بهعنوان
سمبولی از قدرت روم بود ،نیز رواج داشت .
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تمام اینها نشان می دهد که در آن زمان یک عالقه عمومی به مذهب و یافتن
جواب های با معنی برای مفهوم زندگی وجود داشت .اگر به مردم گفته میشد که فقط
یک خدای واحد وجود دارد باعث تعجب آنها میگردید .بسیاری به دنبال تبرئه شدن
از قصورات و گناهان بودند و عدهای تمای ل زیادی داشتند ک ه بدانند پس از مرگ چه
اتفاقی خواهد افتاد .فیلسوفانی ک ه در آن زمان میزیستند ،جواب های قانع کنندهای
برای این سؤاالت نداشتند و نتایج حاصل از عقل و برهان ،مردم را اقناع نمینمود.
بسیاری در ناامیدی ،فقر روحانی و فساد اخالقی زندگی میکردند .چه زمان مناسبی
بود برای آمدن مسیح ،او که قلب ها و افکار تیره انسان ها را با پرتو پرجالل خدا
روشن مینمود.
 - ۱۲کدام یک از جمالت بیانگر موقعیت مذاهبی می باشد ک ه در زمان مسیح
وجود داشت.
 (aبه دلیل ابرقدرت بودن روم از نظر سیاسی ،بسیاری از مردم امپراطور را
میپرستیدند.
 (bبسیاری از مردم از یهودیت پیروی میکردند ک ه در آن زمان جهت تبدیل شدن
به یک مذهب جهانگیر حرکت مینمود.
 (cدر آن زمان مذاهب مختلفی وجود داشت و مردم از طریق مذاهب و مکاتب
مختلف در جستجوی راهی بودند که به آنها پاسخ قانعکنندهای بدهد.
(d

در آن زمان فالسفه برای اشخاصی که در جستجوی خدا و معنای زندگی

بودند ،پاسخ قانعکنندهای داشتند.

کتابهای عهدجدید
ما با شرایط جهان در دوره عهدجدید ،مذاهب ،فرهنگ و قدرت سیاسی آن زمان
آشنا شدیم .اکنون اجازه بدهید به خود عهدجدید بپردازیم ،ک ه بیانگر بزرگترین
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معجزه خدا برای آوردن انسان ها بهسوی خودش می باشد .زیرا عهدجدید بیان کننده
پی مان جدید خدا با انسان ها از طریق مسیح می باشد.
در عهدعتیق ،عدالت خدا از طریق شریعت آشکار شده بود در صورتی که
عهدجدید ،عدالت خدا را از طریق فیض و حقیقت ع یسی مس یح آشکار مینماید .ما
محتوا ،نویسنده و دوره تاری خی هریک از  ۲۷کتاب عهدجدید را بررسی خواهیم
نمود.

محتوای کتابهای عهدجدید
در عهدجدید کتاب ها از نظر محتوا به  ۴گروه تقسیم میگردند :تاری خی ،تعلی می،
شخصی و نبوتی .هرکدام از اینها دارای خصوصیاتی مشخص می باشند .برای مثال
انجی ل متی اگرچه حاوی قسمت های نبوتی می باشد ولی اکثر محتوای آن تاری خی
است .بنابراین جزو نوشته های تاری خی محسوب میشود .

کتابهای تاریخی
کتاب های تاری خی عهدجدید شامل چهار گزارش مربوط به زندگی مسیح
)اناجی ل متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا( و گزارش مربوط به شروع کلیسا )کتاب اعمال
رسوالن( می باشد .این کتاب ها به این دلیل کتاب های تاری خی نامیده میشوند که
هدف اولیه آنها بیان واقعیات و اتفاقات می باشد و در آنها اسامی اشخاص و
مکان های بسیاری وجود دارد .در اغلب موارد سخنانی را بیان مینمایند که در شرایط
خاصی گفته شده است و در بسیاری مواقع جزئیات و نتایج حاصل از عملکردها را
ذکر مینمایند.
بهطور کلی ،کتاب های تاری خی ،به ما اطالعاتی می دهند ک ه پاسخگوی سؤاالتی از
این سؤاالت می باشد :چه چیزی اتفا ق افتاد؟ ک جا اتفاق افتاد؟ چه وقتی اتفاق افتاد؟
چه کسی آن را انجام داد؟ چه چیزی گفت؟ چه نتیجهای داشت؟ البته کتب تاری خی
عهدجدید به ما اطالعاتی بیش از آنچه در جواب این سؤاالت میآیند ،می دهند .پسر
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خدا خودش را از طریق ،گزارشی ک ه درباره اعمال و گفتار او آمده است به ما آشکار
مینماید.
 - ۱۳لوقا  ۳۷-۳۱ :۴را مطالعه نمایید .سپس در دفتر خود به سؤاالت زیر پاسخ
دهید .و در جلوی هرپاسخ آیه مربوط به آن را بنویسید.
(a

مسیح چه کاری انجام داد؟

(b

در ک جا و چه زمانی مسیح این کار را انجام داد؟
اظهار نظر مردم به دنبال عملکرد مسیح چه بود؟

(d

چه کسانی درباره اتفاقی که رخ داده بود ،شنیدند؟

(c

کتابهای تعلیمی
بیشتر کتب تعلی می ،نامه هایی هستند ک ه خطاب به عده مشخصی از ای مانداران
نوشته شده است .اغلب آنها مربوط به مشک الت ویژهای میگردد که این ای مانداران
در تالش خود برای پیروی از زندگی مسی حی با آن روبرو بودند .در پاسخ به
ای مانداران ،نویسندگان این کتب حقایق بسیاری را درباره مسیح و کار او بیان
می دارند ک ه مورد احتیاج ای مانداران بود .نویسندگان همچنین درباره رابطه ای مانداران
با مسیح و زندگیای که در نتی جه این رابطه باید داشته باشند ،توضیح می دهند .پیغام
پرقدرت خدا به این نویسندگان الهام گردید تا آن را نه فقط برای ای مانداران اولی ه بلکه
برای »همه کسانی ک ه در هرجا نام خداوند ما عیسی مسیح را میخوانند« )اول قرنتیان
 ،(۲ :۱بنویسند.
کتاب های تعلی می عبارتند از :رساله رومیان ،اول و دوم قرنتیان ،غالطیان،
افسسیان ،فیلیپیان ،کولسیان ،اول و دوم تسالونیکیان ،عبرانیان ،یعقوب ،اول و دوم
پطرس ،یهو دا و اول یوحنا.

 ۳۲درس اول

 - ۱۴هریک از آیات زیر )در سمت راست( را که از کتاب های تعلی می می باشد
بخوانید و تعیین نمایید چه مطلبی را ) در سمت چپ( بیان مینماید.
 (۱مشکالتی که ای مانداران داشتند.
 (aغالطیان ۱ :۱و ۲
(b

غالطیان ۶ :۱

 (۲نام نویسنده و یا دریافت کننده نامه.

(c
(d

افسسیان ۱۱:۱
کولسیان ۱۳:۳

 (۳دستوراتی برای زندگی مسی حی .
 (۴بیان کننده حقیقتی درباره مسیح .

(e

عبرانیان ۳:۱

کتابهای شخصی
عالوه بر کتب تاری خی و تعلی می ،کتب دیگری وجود دارد که میتوان آنها را کتب
شخصی نامید .این کتب ،نامه هایی می باشند که در درجه اول به اشخاص نوشته
شدهاند و نه به یک گروه از ای مانداران و شامل  ۶رساله می باشد ک ه عبارتند از :اول و
دوم تی موتائوس ،تیطس ،فلی مون ،دوم و سوم یوحنا .از آنجایی که این نامه ها به
اشخاصی نوشته شده است ک ه جزو رهبران کلیسا بودهاند ،بنابراین برای جامعه
مسی حی دارای ارزش و اهمیت می باشند .این کتاب ها شامل دستوراتی برای انتخاب
رهبران کلیسا ،اداره کردن امور کلیسا ،نصی حت های شخصی برای فردی که نامه به او
نوشته شده و سایر درخواست ها و دستورات می باشند.
 - ۱۵آیات زیر را از رساله اول تی موتائوس مطالعه کنید و سپس بیان نمایید کدام
یک شامل دستوراتی برای انتخاب رهبران کلیسا می باشد.
(a

۷- ۱ :۲
۱۰- ۸ :۳

(c

۱۶-۱۱ :۴

(b
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کتابهای نبوتی
بهطور کلی کتب نبوتی کتابمقدس ،آن دسته از کتب می باشند که خدا در آنها
هم درباره وقایع حال و هم درباره وقایع آینده سخن میگوید .چنین نوشته های نبوتی
دو هدف و منظور مهم دارند -۱ :به مردم درباره شرایطی که در آن بهسر می برند و
عکسالعملی ک ه باید در قبال آن نشان بدهند ،پیغام می دهند و  -۲آشکار کننده وقایع
آینده و نقشه خدا برای جهان می باشند .اگر چه تقریًبا تمام کتب عهدجدید شامل
امال یک کتاب نبوتی است.
قسمت های نبوتی میگردند ،اما فقط کتاب مکاشفه ،ک ً
کتاب مکاشفه شامل پیغامی برای هفت کلیسای آسیا می باشد .این کتاب همچنین
درباره سرنوشت قوم خدا ،شیطان و پیروان او ،آسمان و زمین سخن میگوید .کتاب
مکاشفه به ما نشان می دهد که چگونه مسیح ،بره خدا که برای گناهان ما ذبح شده
امال پیروز میگردد .این کتاب نمونهای از یک نوع خاص از نوشته های نبوتی
است ،ک ً
است ک ه به »آپوکالیپتیک« ) (Apocalypticمعروف می باشند و به این معنا است که
پیغام کتاب ،حقایق را از طریق سمبل و استعاره به تصویر میکشد .برای مثال ،هفت
کلیسایی که در آسیا واقع بودند بهصورت شمعدان ها به تصویر کشیده شدهاند
) ۱۲ :۱و  ،(۲۰و شیطان بهصورت یک اژدها ) .(۹-۷ :۱۲
 - ۱۶مکاشفه  ۱۴- ۱۲:۶را مطالعه نمایید .سپس بیان نمایید که پیغام این قسمت
درباره کدام یک از موضوعات ذیر می باشد.
 (aوقایعی ک ه در آینده رخ خواهند داد.
(b

عکسالعملی ک ه کلیسا باید دربرابر شرایطی ک ه در آن زمان داشت نشان

بد هد.
 - ۱۷قسمت مربوط به محتوای کتب عهدجدید را دوباره مطالعه نموده و سپس
بیان نمایید که آیات )سمت راست( نمونه کدام یک از کتب )سمت چپ( می باشد.
(a

میشود .

شهرمقدس ،اورشلیم جدید ،را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل

 ۳۴درس اول
(b

فردا اعضای آن می باشید.
اما شما بدن مسیح هستید و ً
پس از ترواس به کشتی نشسته به راه مستقیم به ساموتراکی رفتیم .

(d

مرقس را برداشته با خود بیاور زیرا ک ه مرا به جهت خدمت مفید است.

(e

پس هرگاه با مسیح مردیم یقین می دانیم ک ه با او هم زیست خواهیم نمود.
 (۱تاری خی

(c

 (۲تعلی می
 (۳شخصی
 (۴نبوتی

نویسندگان عهدجدید
کتب عهدجدید توسط هشت )یا شاید نه( نفر نوشته شدهاند :متی ،پطرس،
یوحنا ،مرقس ،یهودا ،یعقوب ،لوقا ،پولس و نویسنده عبرانیان )تعدادی از محققین
معتقد هستند که پولس رساله به عبرانیان را نوشته است( .از این افراد همگی به
استثناء لوقا یهودی بودند .متی ،پطرس و یوحنا جزو  ۱۲شاگرد مسیح ،مرقس ،یهو دا
و یعقوب در ارتباط نزدیک با رسوالن و از اعضای کلیسای اولی ه و لوقا و پولس
اشخاصی را میشناختند که خودشان شاهد عینی زندگی و خدمات مسیح بودند .در
جدول زیر نام تمام کتاب های عهدجدید و نویسندگان آن آمده است.
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متی
مرقس
لوقا

نویسنده

یوحنا

یعقوب
یهودا
پطرس
؟
پولس

کتاب

انجیل متی
انجیل مرقس
انجیل لوقا
اعمال رسوالن
انجیل یوحنا
رساله اول ،دوم و سوم یوحنا
مکاشفه
رساله یعقوب
رساله یهو دا
رساله اول و دوم پطرس
عبرانیان
رومیان
رساله اول و دوم قرنتیان
غالطیان
افسسیان
فیلیپیان
کولسیان
رساله اول و دوم تسالونیکیان
رساله اول و دوم تیموتائوس
تیطس
فلیمون

 - ۱۸جمالت صحیح را مشخص نمایید.
(a

هرکدام از کتاب های عهدجدید بهوسیله یک شخص نوشته شده است.
نویسنده کتاب اول یوحنا یکی از  ۱۲شاگرد مسیح بود.

(c

پولس رسول کتاب اعمال رسوالن را نوشت .

(d

از میان نویسندگان شناخته شده عهدجدید فقط لوقا یهودی نبود.

(b

 ۳۶درس اول

دوره تاریخی کتب عهدجدید
در عهدجدید کتب براساس محتوا گروه بندی شدهاند .به این صورت ک ه ابتدا
کتب تاری خی ،سپس کتب تعلی می و بعد از آن کتب شخصی و در آخر کتب نبوتی
آمده است .با این وجود ما کتب را به این صورت مطالعه نخواهیم نمود بلک ه براساس
دوره تاری خی نگارش آنها .یعنی براساس سال هایی ک ه نوشته شدهاند .این روش به
شما ک مک میکند که درباره اتفاقات در زمینه تاری خی آنها اطالعاتی کسب نمایید.
وقایع تاری خی ک ه در نوشته های عهدجدید به آن اشاره شده است ،مدت زمانی
نزدیک به  ۱۰۰سال از )  ۶ق.م تا  ۹۵میالدی( را دربرمیگیرد .این محدوده زمانی را
میتوان به  ۳دوره تقسیم نمود.
 (۱دوره زندگی و خدمات مسیح (۲ .دوره آغاز و رشد کلیسا (۳ .دوره توسعه و
جفای کلیسا .
در جدول زیر این سه دوره و کتب مربوط به هرکدام نوشته شده است .
 ( ۱دوره زندگی و خدمات مسیح ۶ :قبل از میالد تا  ۲۹میالدی
متی
مرقس

لوقا
یوحنا

 ( ۲دوره آغاز و رشد کلیسا ۳۰ :میالدی تا  ۶۰میالدی
اعمال
یعقوب
غالطیان
اول و دوم تسالونیکیان
اول و دوم قرنتیان

رومیان
کولسیان و افسسیان
فلیمون
فیلیپیان

 ( ۳دوره توسعه و جفای کلیسا ۶۰ :میالدی تا  ۹۵میالدی
اول تیموتائوس
تیطس
اول پطرس
دوم تیموتائو س
دوم پطرس

عبرانیان
یهودا
اول ،دوم و سوم یوحنا
مکاشفه
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 - ۱۹در دفتر خود ،جدولی براساس دوره تاری خی و نوع کتب عهدجدید رسم
نمایید .برای انجام این کار الزم است که ابتدا قسمت های قبل را دوباره بخوانید،
میتوانید از نمونهای ک ه در این صفحه داده شده استفاده کنید .برای ک مک به شما
مکان اولین کتاب مشخص شده است .
دوره تاریخی
 ۶ق.م۲۹ - .م.

تاریخی

تعلیمی

شخصی

متی

***

***

 ۶۰- ۳۰م .
 ۹۵- ۶۰م .

نبوتی
***
***

***

اکنون شما اولین درس این کتاب را به پایان رسانیده و مطالب فراوانی درباره
عواملی ک ه دنیا را در زمان تولد و خدمات مسیح تحتتأثیر قرار داده بود ،آموختهاید.
همچنین درباره کتب عهدجدید نیز بررسی نمودهاید .مطالبی ک ه شما فراگرفتهاید
بسیار مهم می باشد .زیرا درس های آینده براساس همین حقایق بیان شدهاند .قبل از
اینک ه به خودآزمایی پاسخ دهید ،درس را مرور بنمایید و مطمئن شوید ک ه همه
موضوعات را خوب فرا گرفتهاید .

 ۳۸درس اول

خودآزمایی
 - ۱غالطیان  ۴ :۴چنین میگوید که مسیح به جهان آمد »وقتی ک ه زمان به ک مال
رسید «.در دفتر خود چهار واقعیت مهم را درباره شرایط جهان در زمان عهدجدید
بیان نمایید که حقیقت بیان شده در آیه را ثابت کند و نشان دهد که مسیح زمانی به
این جهان آمد ک ه به راحتی پیغام او میتوانست همه جا گستر ش یابد .درباره هرکدام
از این موارد یک واقعیت مهم را ذکر نمایید:
 (aقدرت رومی ها
(b

فرهنگ یونانی ها

(c

مذهب یهودیان
مذاهب دیگر

(d

 - ۲نام ها و یا اصطالحات زیر مربوط به کدام یک از توضی حات داده شده
می باشند؟
 (aیک گروه  ۱۰نفری و یا تعداد زیادتری از مر دان یهودی که دور همدیگر
جمع میشوند و کالم خدا را بررسی مینمایند.
 (bترجمه یونانی عهدعتیق
(c

غیریهودی که تمام آداب و رسوم شریعت یهود را انجام می دهد و جزو

جامعه یهود می باشد.
 (dامپراطور روم در زمان مسیح
(e

یهودیانی که در میان ملت های دیگر پراکنده شده بودند.
گروهی از یهودیان که به قیامت مردگان ای مان نداشتند.

(g

فاتحی ک ه زبان یونانی را در همه جا رواج داد.

(h

جشنی ک ه به یادگاری رهایی قوم اسرائی ل از مصر برگزار میگردید.
سازنده معبدی ک ه در زمان مسیح وجود داشت .

(f

(I
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(k

شخصی که از نظر فرهنگی یونانی بود.
گروهی از یهودیان که به قیامت مردگان ای مان داشتند.

(l

جشنی ک ه به یادگاری اعطای شریعت به موسی برگزار میگردید.

(m

گروهی از یهودیان ک ه نوشته های انبیا را قبول داشتند.
شورایی ک ه تعیین کننده خطمشی سیاسی و مذهبی یهود بود.

(j

(n

 - ۱اوگوستوس قیصر
 - ۲اسکندر کبیر
 - ۳هلنیست
 - ۴کنیسه
 - ۵پراکندگان
 - ۶جدیدان
 - ۷سپتواجنت
 - ۸سنهدرین
 - ۹فریسیان
 -۱۰صدوقیان
 -۱۱پنطیکاست
 -۱۲فصح
 -۱۳هرود کبیر
 - ۳جمالت زیر را ک ه در رابطه با کتاب های عهدجدید می باشد تک می ل نمایید.
برای پاسخ دادن از دفتر خود استفاده کنید.
(a

محتوای اصلی کتاب های تاری خی عبارت است از

(b

محتوای اصلی کتاب های تعلی می عبارت است از
محتوای اصلی کتاب های شخصی عبارت است از

(d

محتوای اصلی کتاب های نبوتی عبارت است از

(c

 ۴۰درس اول

 - ۴مشخص نمایید هر کتاب )سمت راست( را چه کسی )سمت چپ( نوشته
است .
(a

انجیل یوحنا

 - ۱لوقا

(b

اعمال رسوالن

 - ۲یوحنا

(c

رساله دوم تسالونیکیان
مکاشفه

 - ۳یعقوب
 - ۴پولس

(d
(e
(f

رساله به تیطس
رساله یعقوب

 - ۵هر یک از کتب عهدجدید را ک ه در زیر آمده است در جای خودش در
جدول قرار دهید .برای نمونه اولین کتاب نوشته شده است.
متی ،مرقس ،اعمال رسوالن ،رومیان ،غالطیان ،اول و دوم تی موتائوس ،فلی مون،
عبرانیان ،مکاشفه .
دوره تاریخی
 ۶ق.م۲۹ - .م.
 ۶۰- ۳۰م .
 ۹۵- ۶۰م .

تاریخی
متی

تعلیمی

شخصی

نبوتی
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پاسخ صحیح تمرینها
پاسخ سؤاالت به ترتیب داده نشده تا در هنگام نگاه کردن پاسخ یک سؤال جواب

سؤال بعدی را زودتر نبینید .بنابراین شماره سؤال را پیدا کنید و سپس جواب خود را

مقایسه نمایید.

 (a- ۱۰آنها می بایست خون بره ذبح شده را بر باال و کنار چارچوب در خانه
خود میپاشیدند.
 (bخدا گفت ک ه خون به منزله عالمتی خواهد بود و او از آنجا عبور خواهد
نمود.
(c

نخستزادگان مصر مردند و به قوم اسرائی ل اجازه دادند ک ه مصر را ترک

کنند.
 - ۱به تمام نقاط امپراطوری
۱ (a - ۱۱
۳ (b
۲ (c
۲ (d
۱ (e
(a- ۲

غلط

(b

غلط

(c

صحیح

(d

صحیح

 ۴۲درس اول

 (c - ۱۲در آن زمان مذاهب مختلفی وجود داشت و مردم از طریق مذاهب و
مکاتب مختلف در جستجوی راهی بودند ک ه به آنها پاسخ قانعکنندهای بدهد.
 (b - ۳زبان یونانی رایج در تمام نقاط امپراطوری بود.
 (a - ۱۳مسیح ،روح شریر را از یک مرد خارج نمود )آیات ۳۳و .(۳۵
 (bمسیح ،این کار را در روز شنبه در یک کنیسه ،واقع در کفرناحوم انجام داد
)آیات ۳۱و .(۳۳
 (cمردم گفتند که مسیح قدرت دارد ک ه ارواح شریر را خارج نماید )آی ه .(۳۶
 (dمردم ساکن نواحی اطراف درباره مسیح و کار او شنیدند )آی ه .(۳۷
 - ۴فارس ها ،اسکندرکبیر ۶۳ ،۱۶۷ ،۳۲۳ ،ق.م ،.هرود کبیر ،روم.
۲ (a - ۱۴
(b

۱
۴

(d

۳
۴

(c

(e
(a- ۵
(b
(c

صحیح
غلط
صحیح

۱۰-۸ :۳ - ۱۵

اوضاع جهان در دوران عهدجدید ۴۳
(a- ۶

یهودیانی ک ه در میان اقوام دیگر پراکنده شده بودند.

 (bغیریهودیانی ک ه به یهودیت گرویده و ختنه شده بودند و شریعت را
اطاعت مینمودند.
(c

غیریهودیانی که یهودیت را پذیرفته اما تمام قوانین شریعت را اطاعت

نمیکردند.
(d

ترجمه یونانی عهدعتیق )کتابمقدس یهودیان(.

(e

گروهی از یهودیان حدود  ۱۰نفر که برای مطالعه کتابمقدس جمع

میشدند.
 ( - ۱۶وقایعی که در آینده رخ خواهند داد.
 - ۷پراکندگان ،یونانی
(a- ۱۷

 - ۴نبوتی )مکاشفه (۲ :۲۱

(b

 - ۲تعلی می )اول قرنتیان (۲۷ :۱۲

(c

 - ۱تاری خی )اعمال (۱۱ :۱۶

(d

 - ۳شخصی ) دوم تی موتائوس (۱۱ :۴
 - ۲تعلی می )رومیان (۸ :۶

(e
(a- ۸

۲

(b

۲
۱

(d

۱

(e

۲

(c

 (a- ۱۸غلط
 (bصحیح
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 (cغلط
 (dصحیح
 (a- ۹صحیح
 (bصحیح
 (cغلط
 (dغلط
 - ۱۹جدول شما باید مانند جدول زیر پر شده باشد.

دوره تاریخی

تاریخی

 ۶ق.م۲۹ - .م .

متی
مرقس
لوقا
یوحنا

 ۶۰- ۳۰م .

اعمال

تعلیمی

رومیان
۱و ۲قرنتیان
غالطیان
افسسیان
فیلیپیان
کولسیان

شخصی

نبوتی

فلیمون

۱و ۲تسالونیکیان
یعقوب
 ۹۵- ۶۰م .

۱و ۲پطرس
عبرانیان
یهودا
 ۱یوحنا

۱و ۲تیموتائوس
تیطس
۲و ۳یوحنا

مکاشفه

درس دوم

مسیح و اناجی ل

در میان کتاب های بسیاری که درباره زندگی اشخاص نوشته شده است ،هیچ
کدام مانند چهار انجیل نمی باشد .علت این است ک ه هیچ انسانی مانند عیسی مسیح
نبوده است تا داستان زندگی او را بیان نمایند .اناجیل ،گزارش زیبایی از زندگی مسیح
می باشد ک ه مملو از نام اشخاص و مکان ها و توضی حاتی درباره اتفاقات مهم است و
به این خاطر ،توجه خوانندگان خود را جلب مینماید.
این درس به شما در شناخت بهتر انجی ل ک مک مینماید .در درس اول شما
مطالب بسیاری درباره زمینه و محتوای عهدجدید فراگرفتید .در این درس نگاه
دقیقتری به چهار کتاب اول عهدجدید خواهیم انداخت و بدین ترتیب شما متوجه
خواهید شد که این چهار گزارش از زندگی مسیح در کدام قسمت ها ب ه یکدیگر شبیه
و در کدام قسمت ها متفاوت می باشد .همچنین درباره سرزمینی که مسیح در آن
زندگی و خدمت نمود ،مطالبی را خواهید آموخت .عالوه براین با تعدادی از تعالیم
مسیح و روشی ک ه او تعلیم می داد آشنا خواهید گردید.
این درس باعث خواهد شد ک ه شما در ک بیشتری نسبت به جنبه های ویژه
گزارش اناجیل پیدا کنید .بهعالوه ،شما را آماده مینماید تا هر انجیل را جداگانه مورد
مطالعه قرار دهید.

 ۴۶درس دوم

رئوس مطالب
 -۱گزارش چهار انجی ل
 -۲مکان هایی ک ه مسیح در آنها زندگی و خدمت نمود.
 -۳وقایع زندگی مسیح
 -۴تعالیم مسیح

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
• شباهت ها و تفاوت های موجود بین گزارش اناجیل را بیان نمایید.
• از روی نقشه ،مکان هایی را که مسیح در آنجا زندگی و خدمت نمود پیدا
کنید.
• چهار دوره مهم زندگی مسیح را نام ببرید.
• خصوصیات مهم تعالیم مسیح را بیان نمایید.

فعالیتهای یادگیری:
بعدا جواب های خود را
 -۱درس را مطالعه نمایید و به تمام سؤاالت پاسخ دهیدً .
مقایسه نمایید .این به شما ک مک خواهد کر د تا بفهمید آیا درس را به خوبی درک
نمودهاید یا نه.
 -۲نقشه فلسطین را ک ه در درس آمده به دقت مطالعه نمایید .به صورتی ک ه به
راحتی بتوانید شهرها و مکان ها را روی نقشه پیدا کنید .این به شما ک مک مینماید تا

مسیح و اناجی ل ۴۷
بتوانید محل جغرافیایی اتفاقات مهمی را که در زندگی مسیح افتاد در ذهن خود
مجسم نمایید.
 -۳پس از مرور دوباره درس به خودآزمایی پاسخ دهید و جواب های خود را با
پاسخ های داده شده ،مقایسه نمایید.

متن درس

گزارش چهار انجیل

براساس حک مت خدا ،تنها یک گزارش از زندگی مسیح در اختیار ما قرار داده
نشده ،بلک ه چهار گزارش .امکان دارد این سؤال به ذهن ما خطور نماید :داشتن بیش
از یک گزارش از زندگی مسیح چه ارزشی دارد؟

ارزش داشتن چهار گزارش از زندگی مسیح
دو ارزش مهم در این وجود دارد .اول اینک ه ،گزارش های متفاوت باعث جلب
توجه افراد مختلف میگردد .زمانی که اناجیل برای اولین بار نوشته شد ،هرکدام از
آنها ،خصوصیاتی داشت ک ه مربوط به گروه خاصی میگردید .برای مثال ،انجی ل متی،
تأکیدش بر عملی شدن نبوت های عهدعتیق در زندگی مسیح می باشد .این تأکید در
انجی ل متی آن را برای یهودیان مناسب میگرداند .تأکید انجیل مرقس به خدمت
پرتحرک و فعال و قدرتمند مسیح می باشد .او جزئیاتی به گزارش خود اضافه
مینماید که مورد توجه و عالقه خوانندگان رومی است .لوقا انجیل خود را از دیدگاه
یک غیریهودی نوشت ک ه شناخت عمیقی از پیغام نجات مسیح دارد .در نتیجه
خوانندگان غیریهودی میتوانستند در هنگام خواندن گزارش لوقا درباره آن پیغام با او
همراه شوند .یوحنا با معرفی کردن مسیح بهعنوان کلمه جاودانی ،جایگاه خاصی در
بین اشخاصی ک ه به دنبال جواب سؤاالت فراوان خود درباره معنی و مفهوم زندگی،

 ۴۸درس دوم

تاریخ و جاودانگی می باشند ،دارد .آنها اناجیلی نوشتند که برای همه مردان و زنان در
هر شرایط ،وضع زندگی و ملیتی ک ه باشند ،پیغام داشت .همچنان ک ه امروز نیز دارد.
دوم اینکه ،وجود گزارش های مختلف باعث میگردد که بر اتفاقات مهم زندگی
مسیح تأکید بیشتری بشود .هرکدام از اناجیل شامل جزئیات و توضی حاتی میگردند
ک ه در سایر اناجیل یافت نمیشود .در نتی جه چهار گزارش با یکدیگر نمایانگر تمام
خصوصیات زندگی ،خدمات ،مرگ و قیام مسیح از میان مردگان می باشند .بدین
صورت پیغام اصلی مسیح بدون هیچ اشتباهی آشکار میگردد .نویسندگان اناجیل
مانند چهار نقاش ،هرکدام یک تصویر از پسر خدا را ارائه دادهاند .گرچه هرکدام از
اناجی ل منحصربهفرد می باشد و مطالب خود را به روش متفاوتی بیان مینماید اما در
همه آنها میتوانیم همان تصویر بی همتا را تشخیص دهیم.
 - ۱در دفتر خود دو ارزش برای داشتن چهار انجیل را بیان نمایید .هر ارزش را
در یک جمل ه بنویسید.

خصوصیات اصلی هر یک از اناجیل
گزارش اناجیل یک گزارش انتخابی می باشد و نه یک لیست کامل و جامع از تمام
سخنان و کارهای مسیح .همانطور که یوحنا خاطرنشان میکند» :و دیگر کارهای
بسیار عیسی بهجا آورد ک ه اگر همه آنها نوشته شود گمان ندارم ک ه جهان هم گنجایش
نوشته ها را داشته باشد« )یوحنا  .(۲۵ :۲۱از اتفاقات بسیاری ک ه در طول زندگی مسیح
روی داد ،هر کدام از نویسندگان اناجیل ،براساس هدایت روحالقدس ،فقط تعداد
مشخصی را انتخاب نموده و در گزارش خود آوردهاند .برای مثال درباره دوران
کودکی و جوانی مسیح هیچ سخنی گفته نشده است .به غیر از  ۱۲آیهای ک ه در انجیل
لوقا وجود دارد )لوقا  .(۵۲- ۴۰:۲از طرف دیگر هر چهار انجی ل درباره هفته آخر
زندگی مسیح بر روی زمین بهطور مفصل سخن گفتهاند .انجی ل متی ،مرقس و لوقا
دارای موضوعات مشتر ک فراوانی می باشند .انجی ل یوحنا شامل مطالب بسیاری است

مسیح و اناجی ل ۴۹
ک ه در سایر اناجی ل وجود ندارد .تمام این واقعیت ها ،انتخابی بودن گزارش اناجی ل را
ثابت مینماید.
گزارش های اناجی ل هماهنگ می باشند ،اگرچه هرکدام از نویسندگان ،خودشان
موضوعات را انتخاب کردهاند .اما همه آنها در بیان وقایع مهم و اصلی زندگی مسیح
از یک الگو پیروی نمودهاند .تعمید آب مسیح بهوسیله ی حیی درواقع مقدمهای برای
خدمات عمومی او بود .بعد از آن معجزات ،تعالیم و برخورد مسیح با شاگردانش،
مردم و رهبران یهودی قرار دارد .اکثر وقایعی که گزارش شدهاند در جلی ل و یا
اورشلیم روی داده است.
جدایی بین اشخاصی ک ه مسیح را پذیرفته بودند و آنهایی که او را رد کردند ،کامال ً
نمایان است .باالخره ورود پیروزمندانه مسیح به اورشلیم ،دستگیری ،محاک مه،
مصلوب شدن و قیام او گزارش شده است .در تمام گزارش ها ،اشارات فراوانی به
نبوت های مختلف عهدعتیق ک ه در زندگی مسیح عملی شده است ،وجود دارد .در
واقع با اطمینان میتوان گفت ک ه چهار انجی ل وجود ندارد بلک ه یک انجیل ،یعنی یک
گزارش از خبر خوش درباره پسر خدا که آمد تا گناهکاران را نجات بدهد.
 - ۲اناجیل ،گزارش هایی انتخابی هستند ،به این دلی ل که:
(a

هیچ چیزی درباره دوران کودکی مسیح نمیگویند .

(b

موضوعات مشتر ک در آنها بسیار کم می باشد.

(c

شامل همه سخنان و اعمال مسیح نمی باشد.

 - ۳اناجیل ،گزارش های هماهنگی می باشند ،به این دلیل که:
(a

از یک الگوی یکسان برای بیان گزارش خود استفاده مینمایند.
تمام زندگی مسیح را با جزئیات بسیار زیاد بیان میکنند.

(c

بیشتر درباره خدمت مسیح در جلی ل سخن میگویند.
همه اناجیل مانند یکدیگر فقط وقایع مهم زندگی مسیح را گزارش میکنند.

(b

(d

 ۵۰درس دوم

مسیح و اناجی ل ۵۱

مکانهایی که مسیح در آنها زندگی و خدمت نمود
خصوصیات اصلی اناجی ل را مطالعه نمودیم و دیدیم ک ه در این گزارش ها ،نام
مکان های بسیاری آمده ک ه در ارتباط با زندگی مسیح قرار میگیرند ،از قبی ل :یهودیه،
جلی ل ،ناصره ،کفرناحوم و اورشلیم .در این قسمت نواحی مختلف فلسطین را به
گونهای ک ه در آن زمان قرار داشتند مورد بررسی قرار می دهیم .همچنین نقشه
جغرافیایی فلسطین را مطالعه خواهیم نمود.

سرزمین فلسطین
فلسطین شامل تمام منطقهای میگردد ک ه در نقشه مشخص شده است .در این
سرزمین بود که مسیح بیشتر زندگی خود را گذراند .به نقشه نگاه کنید و به
قسمت های مختلف این سرزمین دقت نمایید .بهطور کلی چهار ناحی ه عمده که به
موازات یکدیگر از شمال به جنوب کشیده شدهاند ،این سرزمین را تشکی ل می دهند:
 -۱دشت ساحلی که از صیدون در شمال تا غزه در جنوب امتداد دارد - ۲ .کوه های
مرکزی که از دان و قادش در شمال تا بئرشبع در جنوب گسترش دارد - ۳ .دره رود
اردن ک ه از شمال دریاچه جلی ل شروع میگردد و به سمت جنوب تا دریای مرده
امتداد مییابد -۴ .فالت شرقی که در قسمت شرقی رود اردن قرار دارد.
مسیح در نواحی جلیل ،سامره و یهودی ه در غرب رود اردن و دکاپولس و پیری ه در
قسمت شرق رود اردن زندگی و خدمت نمود .او همچنین به شهرهای صور و
صیدون در ناحی ه فینیقیه رفت .در حین مطالعه توضی حات مربوط به این نواحی ،از
روی نقشه محل شهر یا ناحی ه را پیدا نمایید.
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 - ۴در قسمت غرب دشت ساحلی فلسطین
(a

کوه های مرکزی قرار دارند.
دره اردن قرار گرفته.

(c

دریای مدیترانه قرار دارد.

(b

 - ۵کوه های مرکزی  ........قرار گرفتهاند.
(a

در شرق دره رود اردن

(b

در شرق دشت ساحلی
بین دره رود اردن و دشت ساحلی

(c

نواحی مختلف سرزمین فلسطین
در زمان عهدجدید سرزمین فلسطین شامل چند ناحیه میشد ،ک ه تمام آنها زیر
سلطه و کنترل حکومت روم قرار داشت.

جلیل
مسیح دوره جوانی خود را در شهر ناصره واقع در ناحیه جلیل گذراند )متی
 ،۲۳ :۲لوقا  .(۵۱ :۲او اولین معجزه خود را در قانای جلیل انجام داد )یوحنا .(۱۱ :۲
مدتی بعد به شهر کفرناحوم رفت و در آنجا اقامت نمود )متی  .(۱۳ :۴یهودیان
متعصب نواحی دیگر فلسطین ،اهالی جلی ل را با دیده حقارت مینگریستند چراکه
ناحی ه جلی ل نزدیک نواحی فینیقی ه و دکاپولیس قرار داشت ک ه هردو ناحی ه غیریهودی
بودند .با وجود این اهالی جلیل عمیقا ً ای مان داشتند و به ملت یهود وابسته بودند .از
میان دوازده شاگرد مسیح نیز یازده نفر آنها از اهالی جلیل بودند .مسیح بخش اعظم
خدمت خو د را در دهات و شهرهای جلی ل گذراند.

مسیح و اناجی ل ۵۳

فینیقیه
شهرهای صور و صیدون در ناحیه فینیقیه قرار گرفتهاند .فینیقیه درواقع دشتی
ساحلی است که در شمال غربی جلی ل واقع شده است .مسیح بعد از اینکه بهوسیله
اهالی ناصره رد شد به این سمت حرکت نمود .در همین مکان مسیح زنی را ک ه اهل
سوری ه فینیقی ه بود مالقات نمود .زنی ک ه مسیح از ای مان قوی او تعریف نمود و
دخترش را شفا داد )مرقس .(۳۰-۲۴ :۷

دکاپولیس
در شمال شرقی جلیل ،نواحی باشان و دکاپولیس قرار گرفته است .دکاپولیس از
شهرهای یونانی می باشد که بهوسیله پیروان اسکندر کبیر بنا شده بود ) دکاپولیس به
معنی »ده شهر« می باشد( .مسیح به این ناحیه نیز رفت )مرقس  .(۳۵-۳۱:۷او در
جدریان نیز خدمت نمود )نام دیگر جدریان ،جرجس می باشد( و مردی را که روح
شریر داشت آزاد کرد )مرقس  ،۲۰- ۱:۵لوقا  .(۳۹- ۲۶:۸مسیح همچنین به شهرهای
قیصریه فیلیپی نیز رفت )متی .(۲۰- ۱۳:۱۶

سامره
اهالی ساکن ناحی ه دشت ساحلی سامره ،غیریهودی بودند .به هرحال آنانی ک ه در
ناحی ه کوهستانی زندگی میکردند دارای نژادی مختلط بودند .آنها فرزندان ده سبطی
بودند ک ه در قسمت شمالی پادشاهی اسرائی ل میزیستند و با بتپرستان از دواج کرده
و محل پرستشی برای خود در کوه جرزیم ساخته بودند .اگر چه در زمان عیسی ای ن
معبد وجود نداشت ولی محل آن بهعنوان یک مکان مقدس در نظر گرفته میشد.
مردمی که نژاد مختلط داشتند »سامریان« نامیده میشدند و به شدت مورد تحقیر
یهودیان فلسطین بودند .با وجود این مسیح دفعات متعددی در این ناحی ه خدمت
نمود .او در صحبتی ک ه با زن سامری در سر چاه در سوخار داشت ،اجازه نداد که
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بحث بین یهودیان و سامریان موضوع اصلی صحبت باشد .بلکه توجه زن را به
خودش بهعنوان »ماشیح« معطوف نمود )یوحنا .(۴۲- ۱:۴

پیریه
بیشتر اهالی پیریه یهودی بودند اما غیریهودیان نیز در آنجا زندگی میکردند .در
عهدجدید ،پیری ه به عنوان نواحی »آن طرف اردن« ذکر شده است .مسیح برای آخرین
بار از این طریق بهسوی اورشلیم سفر نمود و در میان شهرها و روستاهای این ناحیه
تعلیم داد )مرقس  ،۴۵-۱ :۱۰متی .(۲۸ :۲۰ - ۱ :۱۹

یهودیه
در ناحیه یهودی ه شهرهای بیتللحم ،محل تولد مسیح و اورشلیم ،محل روی
دادن بسیاری از وقایع زندگی مسیح قرار دارد .در نزدیک اورشلیم شهر »بیتعنیا«
قرار دارد که مریم ،مرتا و ایلعازر ک ه مسیح او را از میان مردگان زنده نمود ،در این
شهر زندگی میکردند )یوحنا  ۱ :۱۱و  .(۴۴-۳۲چند مای ل آن طرفتر ،شهر اری حا قرار
داشت که مسیح چشمان یک مرد کور را شفا داد )مرقس .(۵۲- ۴۶:۱۰
مسیح در طول خدمت خود چندین بار به اورشلیم و شهرهای اطراف آن سفر
کرد .و یک بار در یک جشن بزرگ یهودیان که در اورشلیم برگزار میگردید ،شرکت
نمود .در اورشلیم بود ک ه مسیح محاک مه ،مصلوب و مدفون گردید )لوقا ۲۲و .(۲۳
بعد از قیامش به دو نفر از پیروانش در راه عموآس که تقریبا ً هفت مای ل با اورشلیم
بعدا مسیح قبل از اینک ه به آسمان صعود
فاصله دارد ،ظاهر شد )لوقا .(۲۷-۱۳:۲۴
ً
کند در حین دادن تعلی مات الزم درباره خدمت آینده ،شاگر دانش را به خارج بیتعنیا
برد .مسیح در همان زمان در جلوی چشمان شاگردانش به آسمان برده شد و آنها به
اورشلیم بازگشتند و در آنجا منتظر وعده روحالقدس ماندند )لوقا .(۵۳-۳۶ :۲۴

مسیح و اناجی ل ۵۵
 - ۶تعیین کنید توضی حات داده شده )سمت راست( مربوط به کدام یک از
نواحی می باشد .
 (aمحل تولد مسیح در این ناحیه واقع شده است.
(b

در عهدجدید از این ناحی ه بهعنوان »آن طرف اردن« نام برده شده است.

(c

نواحی ساحلی ک ه در شمال جلی ل قرار دارد.
محل زندگی یک نژاد مختلط از یهودیان و غیریهودیان.

(d
(e

ناحیهای ک ه شامل چند شهر یونانی میگردید.
ناحیهای ک ه کوه جرزیم در آنجا قرار دارد.

(g

ناحیهای ک ه اورشلیم در آنجا واقع شده بود.

(f

 - ۱جلی ل
 - ۲فینیقی ه
 - ۳دکاپولیس
 - ۴سامره
 - ۵پیریه
 - ۶یهودیه

وقایع زندگی مسی ح
شما درباره شرایط جغرافیایی سرزمین فلسطین مطالعه نمودید و حقایقی را
درباره مکان هایی که مسیح در آن زندگی و خدمت نمود فرا گرفتید .در این قسمت
درباره وقایع زندگی مسیح مطالعه خواهید کرد .همانطور که در قسمت اول این
درس خواندید ،اناجیل همگی از یک الگو و طرح واحد برای بیان زندگی مسیح
استفاده نمودند.
وقایع زندگی مسیح را میتوان به چهار دوره بزرگ تقسیم نمود (۱ :تولد و
آمادگی برای خدمت (۲ .خدمات اولی ه و کسب محبوبیت (۳ .خدمات بعدی و بروز
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مباحثات (۴ .مرگ ،قیام و صعود .این چهار دوره اصلی به همین ترتیب در هر یک از
اناجیل آمده است .به هرحال هرکدام از نویسندگان اناجی ل وقایع ویژهای را براساس
هدفی ک ه داشتهاند ،انتخاب نمودهاند .به این نکته باید توجه داشت ک ه هدف
نویسندگان اناجیل ،در درجه اول ارائه موضوعات به ترتیب وقوع تاری خی نبوده است
بلک ه آنها قصد داشتند به دقت شخصیت مسیح را به تصویر بکشند .جدول زیر وقایع
زندگی مسیح ،باب هایی از چهار انجیل که آن را گزارش کردهاند و همچنین
دوره های زندگی او را بیان مینماید.

ترتیب تاری خی وقایع زندگی مسی ح
دورهها و وقایع

محل آیات

 - ۱تولد و آمادگی برای خدمت
 تولد و دوران جوانی -مقدمه ،ت عمید ،تجربه شدن

متی  ،۱۱:۴ - ۱:۱مرقس ۱۳- ۱:۱
لوقا ۱۳:۴ - ۱:۱
یوحنا ۵۱- ۱:۱

 - ۲خدمات اولیه و کسب محبوبیت
 خدمت در جلی ل خدمت در یهودیه بازگشت به ج لی ل -اوج محبوبیت

متی ۲۰ :۱۵ - ۱۲:۴
مرقس ۲۳:۷ - ۱۴:۱
لوقا ۱۷ :۹ - ۱۴:۴
یوحنا ۷۱ :۶ - ۱:۲

 - ۳خدمات بعدی و بروز مباحثات
 کنارهگیری در شمال فلسطین آخرین خدمات در ج لی ل خدمات بعدی در یهودیه خدمت در پیری ه )آن طرف اردن( -آخرین مسافرت به اورشلیم

متی ۳۴ :۲۰ - ۲۱:۱۵
مرقس ۵۲ :۱۰ - ۲۴:۷
لوقا ۲۸ :۱۹ - ۱۸:۹
یوحنا ۱۱ :۱۲ - ۱:۷

 - ۴مرگ ،قیام و صعود
 ورود پیروزمندانه ،محاکمه ،مرگ و دفن -رستاخیز ،مأموریت شاگردان و صعود

متی ۲۰ :۲۸ - ۱:۲۱
مرقس ۲۰ :۱۶ - ۱:۱۱
لوقا ۵۳ :۲۴ - ۲۹:۱۹
یوحنا ۲۵ :۲۱ - ۱۲:۱۲

مسیح و اناجی ل ۵۷
 - ۷با استفاده از جدول باال ،تعیین کنید هرکدام از وقایع یا آیات کالم خدا
)سمت راست( مربوط به کدام دوره از زندگی مسیح )سمت چپ( میگردد.
 (۱تولد و آمادگی برای خدمت
 (aمحاک مه مسیح
(b

لوقا ۱۷:۹ - ۱۴ :۴

 (۲خدمات اولی ه و کسب محبوبیت

(c

تعمید مسیح
آخرین مسافرت به اورشلیم

 (۳خدمات بعدی و بروز مباحثات
 (۴مرگ ،قیام و صعود

(d
(e

یوحنا ۱۱ :۱۲ - ۱ :۷
بازگشت به جلی ل

(g

مرقس ۲۰:۱۶ - ۱ :۱۱

(f

البته این یک جدول خالصه شده می باشد و فقط مربوط به وقایع و دوره های مهم
زندگی مسیح میگردد .در درس های بعد شما هرکدام از اناجی ل و اتفاقاتی ک ه در
طول این دوره ها به وقوع پیوسته ،مطالعه خواهید نمود.

تعالیم مسی ح
ما درباره خصوصیات اناجیل ،سرزمینی که مسیح در آن زندگی و خدمت نمود و
وقایع عمده و مهم زندگی مسیح سخن گفتیم .اکنون اجازه بدهید نظری دقیقتر بر
فعالیت های تعلی می مسیح ،به آن صورتی ک ه در اناجی ل آمده بیندازیم .تعلیم یک جنبه
مهم از کار مسیح را تشکی ل می داد چرا ک ه او آمده بود تا خبر خوش را به گوش فقرا
برساند و حقیقت خدا را به همه انسان ها آشکار سازد .تقریًبا در هر صفحه انجیل
اثری از هشدارها ،توضی حات ،تشویق ها و تفسیرهای مسیح به چشم میخورد .ما پنج
جنبه مهم تعالیم مسیح را بررسی خواهیم نمود.
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پایه و اساس
تعالیم مسیح برپای ه و اساس سخنان خدا در عهدعتیق و خودش ،بهعنوان پسر
یگانه خدا بود .او از عهدعتیق بهعنوان منبع ،استفاده مینمود و همچنین خودش را
در ارتباط با عهدعتیق بهعنوان شخصی معرفی کرد ک ه این اختیار و اقتدار را دارد که
معنی واقعی نوشته های عهدعتیق را بیان نماید.
مسیح نبوت ها و اتفاقات عهدعتیق را در رابطه با خودش بهکار برد .براساس لوقا
 ۱۸:۴مسیح درباره پیغام خودش قسمتی از کتاب اشعیای نبی را قرائت نمود .او
واضحا آشکار نمود که آمده تا شریعت را کامل نماید )متی  .(۲۰- ۱۷:۵زمانی که با
ً
نیقودی موس صحبت میکرد درباره مرگ خودش بر روی صلیب از طریق اشاره به
یکی از وقایع قوم اسرائی ل در دوران سرگردانی سخن گفت )یوحنا  ،۱۴ :۳اعداد
۸ :۲۱و  .(۹زمانی ک ه فریسیان از او خواستند ک ه معجزهای به آنها نشان بدهد ،مسیح
فرمود :به آنها معجزه یونس نبی داده خواهد شد یعنی اینک ه بعد از  ۳روز از میان
مردگان قیام خواهد نمود ،به همان صورتی ک ه یونس بعد از  ۳روز از شکم ماهی
بیرون آمد )متی ۳۹ :۱۲و  .(۴۰بعد از قیامش مسیح  ۲نفر از شاگردانش را در راه
عموآس مالقات نمود .در همان حین ک ه آنها با هم قدم میزدند مسیح »تمام
پیشگویی هایی را که درباره خودش در تورات موسی و سایر کتب انبیا آمده بود«
برای آنها شرح داد )لوقا .(۲۷ :۲۴
مسیح ،همچنین آشکار نمود ک ه در رابطه با کتب عهدعتیق از اقتدار بیمانندی
برخوردار می باشد .برای مثال ،او فرمود» :صاحب و مالک روز سبت« می باشد
)مرقس .(۲۸ :۲
براساس کتاب خروج  ،۱۵ :۳۱هیچ کاری نباید در روز سبت انجام بگیرد با وجود
این مسیح فرمود که هم خودش و هم پدر همیشه کار میگفتند ،حتی در روز سبت
)یوحنا ۱۶ :۵و .(۱۷

مسیح و اناجی ل ۵۹
او در روز سبت شفا داد و اینگونه تعلیم داد که برای او انجام این امور ،در روز
سبت ،از نظر شریعت صحیح است )لوقا  .(۱۷-۱۰:۱۳مسیح همچنین اصولی را
برای رفتار و کردار معرفی نمود ک ه بسیار برتر از اصول معرفی شده در عهدعتیق بود
)متی  .(۵این نمونه ها ،آشکار مینماید ک ه مسیح نه تنها نبوت های عهدعتیق ،بلکه
شریعت را نیز بهعنوان فرزند خدا به انجام رسانیده است.
 - ۸از انجیل متی باب پنج ،آیات داده شده در جدول زیر را مطالعه کنید .سپس
در جلوی هرکدام از آیات آن چیزی را که عهدعتیق میگوید بنویسید و در کنار آن
سخنان مسیح را یادداشت نمایید .اولین قسمت بهعنوان نمونه نوشته شده است.
آیات
۲۱و۲۲
۲۷و۲۸
۳۳و۳۴
۴۳و۴۴

در عهدعتیق گفته شده است

من به شما میگویم

قتل مکن

هر که به برادر خود بیسبب خشم گیرد ...

 - ۹مشخص نمایید کدام یک از جمالت زیر درباره پایه و اساس تعالیم مسیح
صحیح می باشد.
 (aمسیح تعالیم خودش را بر پای ه و اساس ،ایده ها ،تفکرات و رسوم رهبران
مذهبی روزگار خویش قرار داد.
 (bتعالیم مسیح براساس عهدعتیق و اقتداری ک ه خودش بهعنوان پسر خدا برا ی
تفسیر آنها داشت قرار گرفته بود.
(c

قوانین مربوط به روز سبت پایه و اساس تعالیم مسیح را تشکیل می داد.

اهداف
هدف مسیح عبارت بود از آشکار نمودن خدا و تعلیم حقایقی به انسان ها که
بتوانند براساس آن زندگی خود را بنا نمایند .مسیح فرمود که تعالیم او از جانب پدر
می باشد )یوحنا  .(۱۰ :۱۴تعالیم مسیح فقط ایده های جالب ،فکرهای سودمند و یا
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داستان های سرگرمکننده نبود بلک ه کلماتی بودند ک ه به انسان حیات جاودانی
می بخشید )یوحنا  ،(۶۸ :۶سخنانی که تا به ابد پابرجا هستند )مرقس .(۳۱ :۱۳
شخصی که به تعالیم مسیح عمل نماید ،خواهد دید ک ه زندگیش بر بنیادی استوار قرار
گرفته است )متی .(۲۴ :۷

روشها
مسیح در هرجا که ضرورت داشت تعلیم می داد .او در کنیسه ها )لوقا  ،(۱۶ :۴در
معبد )یوحنا  ،(۲ :۸در کوچه ها )مرقس  (۱۷ :۱۰و در خانه ها )لوقا  (۱ :۱۴تعلیم
می داد .تعداد شنوندگان برای او مهم نبود .اگرچه برای جمعیت های بزرگ سخن
میگفت ،برای صحبت خصوصی با یک مرد یا زن نیز وقت صرف مینمود .بسیاری
از تعالیم مهم او در صحبت با اشخاص مختلف از قبی ل نیقودی موس بیان شده است
)یوحنا  .(۳مسیح در مکان های مختلف و به مردم متفاوت تعلیم می داد .او همچنین
در تعلیم خود از روش های مختلف نیز استفاده نمود .ما چهار مورد آن را بررسی
خواهیم کرد.

مثلها
مسیح بسیاری از حقایق را با استفاده از معنی مثل ها تعلیم داد .مثل ها داستان هایی
هستند ک ه از وقایع روزمره زندگی گرفته شدهاند .بهعنوان یک روش تعلیم ،استفاده از
مثل ها دارای سه مزیت می باشد (۱ :مثل ها را میتوان به راحتی بهیاد آورد ،چون
شنوندگان میتوانند وقایع داستان را در حین شنیدن در ذهن خود تجسم نمایند(۲ .
پیغام روحانی آنها هم برای تحصیلکرده ها و هم برای مردم عامی قابل درک و فهم
بود .و  (۳مثل ها بیان کننده این واقعیت است که مسیح به فکر نیازهای شنوندگانش
بود.
بسیاری از مثل ها ،یک واقعیت مهم را تعلیم می دهند .برای نمونه ،مثل زن و سکه
گمشده نشان دهنده جستجوی همیشگی خدا برای نجات جان های گمشده می باشد

مسیح و اناجی ل ۶۱
)لوقا  .(۱۰- ۸:۱۵بعضی از تعالیم شامل بیش از یک درس میشدند .مثل پسر گمشده
نه تنها نشان دهنده محبت پدرگونه خدا ،بلک ه بیان کننده مفهوم توبه و گناهانی از
قبیل عادل پنداشتن خویشتن و نبخشیدن دیگران می باشد )لوقا  .(۳۲-۱۱ :۱۵در
بعضی موارد مسیح بعد از بیان مثل ،شنوندگان را به حال خود وا میگذاشت تا
خودشان نتی جه بگیرند )مرقس  .(۱۲- ۱:۱۲بعضی اوقات نیز مسیح ،حقیقتی را ک ه به
تصویر کشیده بود در آخر مثال بیان مینمود )متی .(۱۳-۱ :۲۵
اما مثل های مسیح با مثل هایی ک ه توسط دیگران بیان میگردید ،تفاوت داشت،
چراک ه مثل های مسیح جدا از شخص خودش نبودند .کسانی که او را درک
نمیکردند ،نمیتوانستند مثل های او را نیز بفهمند .این حقیقتی بود ک ه مسیح خودش
به آن اشاره نمود )مرقس  ۱۱ :۴و متی .(۱۳ :۱۳

جمالت کوتاه
مسیح از جمالت کوتاه برای تفهیم حقایق در ذهن شنوندگانش استفاده مینمود.
اغلب ا ین جمالت حاوی دو ایده متضاد بود» :مثل مارها هوشیار و چون کبوتران
ساده باشید« )متی  » .(۱۶ :۱۰هر که جان خود را دریابد آن را هالک سازد و هرک ه جان
خود را بهخاطر من هالک کرد آن را خواهد دریافت« )متی  » .(۳۹ :۱۰هرک ه به من
ای مان آورد اگر مرده باشد زنده گردد« )یوحنا  .(۲۵ :۱۱این جمالت بیدار کننده و
فراموش نشدنی بودند.

دروس عینی
گاهی اوقات مسیح از موضوعات آشنا و مأنوس برای تعلیم حقایق روحانی
استفاده مینمود .یک بار او طفل کوچکی را در میان شاگردان بلند کرد تا برای آنها
فروتنی را تشریح نماید )متی  .(۶- ۱:۱۸در موقعیتی دیگر او توجه همه را به سوی
مردم ثروتمند و بیوه زن فقیری که هردو در صندوق اعانات هیکل هدیه میری ختند،
جلب نمود .و از این موقعیت استفاده نمود تا درباره معنی واقعی هدیه دادن توضیح
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دهد )لوقا  .(۴- ۱:۲۱به اشخاص ماهیگیر گفت» :از عقب من آیید تا شما را صیاد
مردم گردانم« )متی  .(۱۹ :۴مسیح از پرندگان هوا و سوسن های چمن برای نشان دادن
محافظت خدا از مخلوقات خود استفاده نمود )متی ۲۶ :۶و .(۲۸

طرح سؤال
مسیح معموال ً در تعلیم خود ،سؤاالتی را مطرح میکرد .سؤاالتی که او مطرح
مینمود باعث میشد افراد به فکر بیفتند .این سؤاالت به نیازها و عالئق اصلی
انسان ها مربوط میگردید» .آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت؟« این
سؤالی بود ک ه از شاگردان خود پرسید )متی » .(۲۶ :۱۶کدام سهلتر است :گفتن اینک ه
گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آنکه برخاسته بخرام؟« )متی  .(۵ :۹شاید مهمترین
سؤالی ک ه مسیح از شاگر دانش پرسید این بود که »شما مرا که می دانید؟« )مرقس
.(۲۹ :۸
مسیح نه تنها خودش سؤاالتی را مطرح مینمود ،بلکه به سؤاالتی ک ه دیگران از او
می نمودند ،پاسخ می داد .وقتی توما از او پرسید» :چگونه راه را توانیم دانست؟« مسیح
با خوشرویی پاسخ داد» :من راه و راستی و حیات هستم« )یوحنا .(۶-۵ :۱۴
 - ۱۰آیات داده شده ) در سمت راست( را مطالعه کنید و تعیین نمایید در هرکدام
از چه نوع روش تعلیم )سمت چپ( استفاده شده است.
(a

متی ۴۶- ۴۵:۱۳

 - ۱مثل ها

(b

مرقس ۴۰- ۳۸:۱۲
لوقا ۴۳ :۶و۴۵

 - ۲جمالت کوتاه
 - ۳دروس عینی

(d

لوقا ۳ :۱۰
یوحنا ۱۴-۱۱:۴

 - ۴طرح سؤال

(f

یوحنا ۳۶-۳۱:۸

(c

(e

مسیح و اناجی ل ۶۳

محتوا
تعالیم مسیح شامل موضوعات متنوع و گوناگونی میشد .با این وجود در میان
آنها میتوان مباحث عمدهای را پیدا نمود .مسیح درباره ملکوت خدا ،طبیعت و
شرایط آن ،درباره انسان ،مسئولیتش در برابر خدا و طرز رفتارش با دیگران و درباره
خودش ،پیغامش ،رابطه ویژهاش با خدا ،مرگ ،قیام و بازگشت دوبارهاش تعلیم
می داد.
در بعضی از اناجیل تعالی می ک ه درباره موضوعات نزدیک به هم می باشند ،در یک
جا بیان شدهاند .برای مثال تعداد زیادی از تعالیم مسیح درباره ملکوت خدا در باب
ثرا در متی
 ۱۳انجی ل متی یافت میشود .تعلیم مسیح درباره وقایع آینده و آخر زمان اک ً
 ،۲۵- ۲۴مرقس  ۱۳و لوقا  ۳۸- ۵:۲۱دیده میشود .او ممکن است بعضی از تعالیم
خود را فقط یک بار بیان نموده باشد و یا ممکن است بعضی از تعالیم را چندین بار
تکرار کر ده تا اشخاص مختلف از آن استفاده نمایند .تعالیم مسیح بهصورت رسمی و
سیستماتیک نبود ،بلک ه براساس شخصیت خودش ترتیب داده شده بود .کسانی قادر
بودند تعالیم او را در ک نمایند ک ه خود او را میشناختند.

تأثیر
تعالیم مسیح تأثیر عمیقی در شنوندگانش داشت .زمانی که رؤسای کهنه و
فریسیان ،سربازانی را فرستادند که او را دستگیر کنند ،سربازان دست خالی برگشتند،
رهبران مذهبی از آنان پرسیدند » :برای چه او را نیاوردید؟« و سربازان در پاسخ آنها
گفتند » :هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته است« )یوحنا  .(۴۶-۴۵:۷زمانی که
مسیح موعظه سرکوه را به پایان رسانید )متی  (۷-۵شنوندگانش متحیر و متعجب
شده بودند برای اینکه» ،ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می داد و نه مثل کاتبان«
)متی  .(۲۹ :۷تعالیم مسیح ،دشمنانش را ساکت میگرداند )متی  (۴۶ :۲۲و باعث
میشد ک ه گناهکاران روش زندگی خود را عوض نمایند )لوقا .(۸ :۱۹
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امروز هم ،تعالیم مسیح دقیقا ً مانند زمانی که روی زمین میزیست ،با قلب مردم
سخن میگوید .من وقتی اتفاقاتی را ک ه در کشورم روی داد از نظر میگذرانم به تأثیر
مثبتی ک ه تعالیم مسیح داشته است پی می برم .می توانم اشخاصی را ببینم ک ه مثل خود
من ،بهوسیله این تعالیم تغییر یافته و شکل تازهای گرفتهاند .من با نویسندۀ عبرانیان
هم صدا شده و میگویم» :کالم خدا زنده و مقتدر و برندهتر است از هر شمشیر دو
دم و فرو رونده تا جدا کند نفس را از روح« )عبرانیان .(۱۲ :۴
قتا ک ه مسیح در اناجی ل بهعنوان بزرگترین معلم معرفی شده است .ما ک ه کالم
حقی ً
او را تعلیم می دهیم ،احتیاج داریم ک ه از او بهعنوان نمونه پیروی کنیم .ما باید یاد
بگیریم که کالم خدا را به نیازها و عالئق مردم مربوط سازیم.
باید یاد بگیریم ک ه کالم او را همه جا اعالم کنیم تا همه آن را بشنوند و درک
نمایند .ما احتیاج داریم که چنین دعا کنیم :ای خداوند ،به ما تعلیم بده تا تو را بهتر
خدمت نماییم .در اثر قدم های تو گام برداریم و از تو تعلیم بگیریم ،تا حقیقتا ً تبدیل
به آن چیزی شویم که تو میخواهی یعنی ،نور و نمک جهان باشیم.
 - ۱۱جمالت زیر را در دفتر خود کامل کنید.
(a

دو چیزی ک ه پای ه و اساس تعالیم مسیح را تشکی ل می دهند عبارتند از ........
هدف تعالیم مسیح عبارت بود از .........................

(c
(d

چهار روشی ک ه مسیح در تعالیم خود از آنها استفاده میکرد عبارتند از .......
سه موضوع عمده ک ه مسیح در مورد آنها تعلیم داد عبارتند از ........................

(e

اشخاصی که به تعالیم مسیح گوش دادند ،اعتراف کردند که او ...............

(b

تعلیم می داد نه ...............

مسیح و اناجی ل ۶۵

خودآزمایی
جمالت صحیح و غلط .جمالت صحیح را مشخص کنید.

 - ۱انجیل متی بر عملی شدن نبوت های عهدعتیق تأکید مینماید بنابراین برای

خوانندگان غیریهو دی مناسبتر است تا خوانندگان یهودی .
 - ۲یکی از فواید داشتن چهار انجی ل این است ک ه حقایق مهم زندگی مسیح به
دلیل اینک ه در هر چهار گزارش آمده است مورد تأکید قرار میگیرد.
 - ۳از میان نویسندگان چهار انجیل ،فقط لوقا درباره آخرین هفته زندگی مسیح،
جزئیات را ذکر مینماید.
 - ۴اکثر وقایعی که در اناجی ل ذکر شده ،در ناحی ه سامره اتفا ق افتاده است.
 - ۵سرزمین فلسطین دارای  ۴ناحی ه بزرگ جغرافیایی می باشد.
 - ۶یهودیان جلیل چون در نزدیکی دکاپولیس و فینیقیه که از نواحی غیریهودی
بود ،زندگی می نمودند ،زیاد نسبت به مذهب یهود وفادار نبودند.
 - ۷مسیح برای اینک ه باعث رنجش شاگردانش نشود از خدمت کردن به اهالی
سامره ک ه بهوسیله یهودیان طرد شده بودند امتناع نمود.
 - ۸شرقیترین سرحد ناحی ه یهودیه ،رود اردن و دریای مر ده بود.
ضرورتا به ترتیب تاری خی نوشته
ً
 - ۹در گزارش اناجیل ،وقایع زندگی مسیح
نشدهاند.
 - ۱۰مسیح بیشتر به جمعیت های بزرگ تعلیم می داد تا به اشخاص و یا
جمعیت های کوچک.
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سؤاالت چند جوابی .کاملترین جواب را انتخاب نمایید.

 - ۱۱بعضی از مردم معنی مثل های مسیح را در ک نمینمودند چون
(a

در بیان مثل ها از لغات مشک ل استفاده میشد.

(b

آنها ای مان نداشتند ک ه او پسر خدا است.
مسیح هرگز مثل های خود را توضیح نمی داد.

(c

 - ۱۲یک بار مسیح برای بیان معنی فروتنی طفل کوچکی را نمونه آورد .در اینجا
از چه روش تعلی می استفاده شده است.
(a

مثل
جمالت کوتاه

(c

دروس عینی
طرح سؤال

(b

(d

 - ۱۳مسیح بهوسیله شیطان در کدام دوره زندگی خود در بیابان وسوسه گردید؟
(a

تولد و آمادگی برای خدمت
خدمات اولی ه و کسب محبوبیت

(c

خدمات بعدی و بروز مباحثات

(d

مرگ ،قیام و صعود

(b

 - ۱۴ناصره ،شهری که مسیح دوران کودکی خود را در آن گذرانید ،در کدام
ناحی ه واقع شده بود؟
(a

یهودیه
پیریه

(c

سامره
جلی ل

(b

(d

مسیح و اناجی ل ۶۷
 - ۱۵هدف اصلی نویسندگان انجیل عبارت است از
(a

توضیح آداب و رسوم و اعتقادات مذهب یهود.
بیان وقایع زندگی مسیح به ترتیب تاری خی آنها.

(c

به تصویر کشیدن شخصیت مسیح .

(d

بیان تمام سخنان و اعمال مسیح.

(b

سؤاالت تکمیلی .جمالت زیر را تکمیل کنید.

 - ۱۶ناحیهای ک ه در شمال یهودیه قرار دارد  ....نامیده میشود.
 - ۱۷سومین دوره زندگی مسیح شامل ........
 - ۱۸مسیح در مکانی نزدیکی شهر  .........ک ه در مجاورت اورشلیم قرار داشت به
آسمان صعود نمود.
 - ۱۹مسیح بیشتر دوران خدمت خود را در دو ناحیه  ............گذراند.
 - ۲۰مسیح در تعالی مش از نبوت های عهدعتیق در رابطه با  ...........استفاده
مینمود.
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پاسخ صحیح تمرینها
۶ (a - ۶
۵ (b
۲ (c
۴ (d
۳ (e
۴ (f
۶ (g
 - ۱گزارش های متفاوت باعث جلب توجه افراد مختلف میگردد و بر وقایع مهم
زندگی مسیح تأکید مینماید.
۴ (a - ۷
۲(b
۱ (c
۳(d
۳(e
۲ (f
۴(g
 (c -۲شامل همه سخنان و اعمال مسیح نمی باشد.
 - ۸آیات  :۲۸- ۲۷زنا مکن  -هر کس به زنی نظر شهوت اندازد هماندم در دل
خود با او زنا کرده است.
آیات  :۳۴-۳۳قسم های خود را به خداوند وفا کن  -هرگز قسم مخورید.

مسیح و اناجی ل ۶۹
آیات  :۴۴- ۴۳همسای ه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن و دشمنان
خود را محبت ن مایید و به هرک ه به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید.
 (a - ۳از یک الگوی یکسان برای بیان گزارش خود استفاده مینمایند.
 (b - ۹تعالیم مسیح براساس عهدعتیق و اقتداری که خودش بهعنوان پسر خدا
برای تفسیر آنها داشت قرار گرفته بود.
 (c- ۴دریای مدیتران ه قرار دارد.
(a - ۱۰

۱

۳ (b
۳ (c
۲ (d
۴ (e
۴ (f
)البته مسیح در بسیاری از تعالیم خود در آن واحد بیش از یکی از این روش ها را
استفاده نمود .در مرقس  ۱۷- ۱۳:۱۲ترکیبی از روش سؤال و جواب با روش دروس
عینی دیده میشود(.
 (b- ۵در شرق دشت ساحلی
 (a - ۱۱تعالیم عهدعتیق و اقتداری ک ه خودش بهعنوان پسر خدا برای تفسیر این
تعالیم داشت .
 (bبیان حقایقی که مردم بتوانند براساس آن زندگی خود را بنا نمایند.
 (cمثل ها ،جمالت کوتاه ،دروس عینی و طرح سؤال
 (dملکوت خدا ،روابط انسان ها و شخصیت خودش
 (eمانند صاحب قدرت ،مثل کاتبان یهودی .

درس سوم

اناجی ل متی و مرقس

تا اینجا مطالب فراوانی درباره اناجی ل فراگرفتهاید .مطالبی از قبیل :خصوصیات
کلی آنها ،موقعیت جغرافیایی و زمینه تاری خی ،وقایعی که گزارش کردهاند و همینطور
موضوع مهم و اصلی آنها ،یعنی عیسی مسیح .همچنین متوجه شدید با وجود اینکه
گزارش های چهار انجی ل با یکدیگر هماهنگ می باشند ولی هرکدام منحصربهفرد
بوده و هر یک از نویسندگان ،داستان زندگی مسیح را به روش ویژه خود نوشته
است .اکنون توجه خود را معطوف گزارش های انجی ل مینماییم .ابتدا ارتباط ویژهای
را که میان سه انجیل متی ،مرقس و لوقا وجود دارد بیان میکنیم و سپس به بررسی
اناجی ل متی و مرقس به صورت مجزا میپردازیم و خواهیم دید ک ه هرکدام به چه
صورتی درباره شخصیت مسیح و خدمات او سخن گفتهاند.
برای مثال ،متی ،هشت مرتبه مسیح را بهعنوان »پسر داود« معرفی مینماید.
مرقس دو بار از این عنوان استفاده میکند .متی بر نبوت هایی که بهوسیله مسیح به
انجام رسیده است ،تأکید مینماید و مرقس بر مرگ مسیح .پس از مطالعه ،متوجه
تفاوت های دیگری نیز خواهید شد .دعای ما این است که در مطالعه این درس خدا
به شما ک مک کند تا مسیح را بهعنوان ماشیح موعود ،به طریقی تازهتر بشناسید و
همچنین به شما ک مک کند تا در اطاعت و خدمت به خدا از او نمونه بگیرید.
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رئوس مطالب
ارتباط بین انجی ل متی ،مرقس و لوقا
انجی ل متی ،انجیل پادشاه موعود
انجی ل مرقس ،انجیل خادم خدا

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
• رابطه بین اناجی ل همنظر را بیان کنید و درباره آن توضیح دهید.
• درباره نویسنده ،خصوصیات ویژه ،تأکیدها و محتوای انجی ل متی و مرقس
توضیح دهید.
• منحصربهفرد بودن هرکدام از اناجیل متی و مرقس را تشخیص دهید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را مطالعه نمایید و به تمام سؤاالت پاسخ دهید و جواب های خود را
مقایسه نمایید.
حتما مطالعه کنید.
ً
 -۲آیاتی ک ه از انجی ل متی و مرقس ذکر شده است،
 -۳پس از مرور دوباره درس به خودآزمایی پاسخ دهید و جواب های خود را با
پاسخ های داده شده مقایسه نمایید.

اناجی ل متی و مرقس ۷۳
متن درس

ارتباط بین اناجیل متی ،مرقس و لوقا

همانطور که در درس دوم مطالعه نمودید ،همه اناجیل در بیان داستان زندگی
مسیح از یک الگو پیروی نمودهاند .با این وجود اناجی ل متی ،مرقس و لوقا ،نسبت به
انجی ل یوحنا در طرز بیان مطالب شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند .این سه
انجیل ،داستان زندگی مسیح را تقریًبا به یک صورت بیان میکنند .حتی گاهی اوقات
از لغات مشابه استفاده مینمایند .به همین دلیل به این سه انجیل ،اناجیل همنظر
)سیناپتیک که لغتی است یونانی به معنی هم دید ،همنظر( میگویند.
 - ۱متی  ،۴- ۱ :۸مرقس  ۴۵-۴۰:۱و لوقا  ۱۶- ۱۲:۵را مطالعه نموده در دفتر خود
به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 (aدر هرکدام ،شخص جذامی به مسیح چه میگوید؟
 (bدر هر کدام ،مسیح چه جوابی می دهد؟
 (cدر هرکدام ،مسیح به شخص جذامی میگوید چه کاری انجام دهد؟
قسمت های زیادی وجود دارد که مثل این قسمت ،درجهای از شباهت را نشان
می دهند البته وقتی اناجی ل را با دقت مطالعه میکنیم ،به دالیل زیر متوجه میشویم که
آنها از روی یکدیگر کپی نکردهاند.
 (۱انجیل متی و لوقا تقریًبا تمام مرقس را شامل میگردند.
 (۲انجیل متی و لوقا در  ۲۰۰آی ه مشترک هستند که در مرقس یافت نمیگردد.
 (۳یک سوم انجیل متی فقط مختص خودش می باشد.
 (۴نصف انجیل لوقا فقط مختص خودش می باشد.
توضحیات زیادی برای توجی ه این حقایق پیشنهاد شده است ک ه از میان آنها نتایج
زیر بیشتر قابل قبول بهنظر میرسند.
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 (۱از همان ابتدا یک سری حقایق بنیادی درباره زندگی مسیح وجود داشت )که
به کریگما معروف است( .این حقایق هسته مرکزی پیغامی بود که بهوسیله رسوالن
اعالم میشد )اعمال ۲۲ :۲و  ۳۳- ۲۳:۱۳ ،۲۳و اول قرنتیان .(۱۱- ۱:۱۵
 (۲انجی ل مرقس گزارش همان حقایق بنیادی می باشد ک ه بهوسیله شخصی نوشته
شده که رسوالن را میشناخته و ارتباط نزدیکی با کلیسا از بدو تأسیس آن داشته
است.
 (۳انجی ل متی نیز شامل همان حقایق بنیادی است ولی عالوه بر این متی تعالی می
از مسیح را نیز به آن اضافه کرده است افزودن این تعالیم در جهت هدفی بوده ک ه متی
از گزارش زندگی مسیح داشته است.
 (۴انجیل لوقا نیز همان حقایق بنیادی را شامل میگردد .اما لوقا مقدار قابل
مالحظهای مطالب دیگر اضافه کرده است ک ه نتیجه بررسی و تحقیقاتش می باشد.
مقداری از این مطالب ،مثل ها و معجزاتی است ک ه بهوسیله انجی ل متی و مرقس بیان
نگردیده است .امکان دارد لوقا اطالعات خودش را مستقی ما ً از افرادی که بهوسیله
مسیح تعلیم یافتهاند و یا مسیح در زندگی آنها معجزه کرده است ،جمعآوری کرده
باشد.
البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که نویسندگان اناجیل بهوسیله
روحالقدس از جانب خدا هدایت شدهاند .تصمی مات آنها درباره اینک ه چه وقایعی را
بنویسند و ترتیب نوشتن وقایع به چه صورتی باشد ،مبتنی بر هدایتی بوده است که
قا همان هایی
شدهاند .ما میتوانیم اطمینان داشته باشیم ک ه اناجیلی ک ه داریم دقی ً
هستند ک ه خدا میخواهد در اختیار ما باشد.

اناجی ل متی و مرقس ۷۵
 - ۲مشخص کنید کدام یک از جمالت زیر ارتباط بین اناجی ل همنظر را به
درستی بیان مینماید.
 (aهرکدام از نویسندگان حقایق بنیادی را به روش خود نوشتهاند.
 (bنویسندگان اناجیل هیچ تالش آگاهانهای در جهت استفاده از یک الگو ی
مشخص برای بیان زندگی مسیح ننمودهاند و شباهت موجود بین آنها اتفاقیمی باشد.
 (cشباهت موجود بین اناجی ل همنظر به این دلیل است که از روی همدیگر کپی
کردهاند .برای آنها غیرممکن بود ک ه بتوانند اطالعات بیشتری جمعآوری نمایند.
 (dمتی و لوقا هردو همان حقایق بنیادی را که بهوسیله مرقس درباره مسیح
مطرح شده است ،شامل میگردند و عالوه بر آن مطالبی را اضافه نمودهاند که نتیجه
تحقیق و جستجوی خودشان بوده است.

انجیل مت ی  -انجیل پادشاه موعود
نویسنده
طبق روایات موجود ،انجیل متی بهوسیله متی باجگیر ک ه یکی از دوازده شاگرد
احتماال انجیل خود را بین
ً
مسیح بود ،نوشته شده است )متی  ۱۳- ۹:۹و  .(۳ :۱۰متی
سال های  ۵۰تا ۷۰م نوشته است.

تأکیدها
متی هم بر شخصیت و هم بر تعالیم مسیح تأکید مینماید .او بیش از  ۶۰بار به
عهدعتیق در ارتباط با پسر داود بودن مسیح ،اشاره مینماید .او پادشاه یهود است که
با زندگی خود نبوت های مسی حایی عهدعتیق را به انجام رسانید .بنابراین انجیل متی
مانند پلی عهدعتیق را به عهد جدید مربوط و متصل میسازد .در انجیل متی ،مسیح
صرفا بهعنوان یک نبی و معلم ،بلک ه بهعنوان پسر خدا ک ه روزی بر تخت پادشاهی
ً
نه
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خود در جالل آسمانی خواهد نشست و همه قوم ها را داوری خواهد نمود ،معرفی
شده است )متی  ۲۰-۱۳ :۱۶؛  ۳۱ :۲۵و  .(۳۲این تأکیدها باعث شده است که انجیل
متی که مسیح را بهعنوان ماشیح معرفی میکند مناسب حال یهودیان باشد .همچنین
به غیریهودیانی ک ه به مسیح ایمان آوردهاند ک مک میکند تا معنی خدمات مسیح را
درک نمایند.
 - ۳هر کدام از آیات انجی ل متی که در زیر آمده است ،نشان دهنده یک جنبه از
زندگی مسیح می باشد ک ه نبوتی از عهدعتیق را به انجام رسانیده است .این قسمت ها
را مطالعه نموده و در دفتر خود توضیح دهید ک ه چه جنبهای از زندگی مسیح را بیان
میکنند.
(a
(b

۲۳ :۱
۶ :۲

(c

۲۳ :۲

(d
(e

۳ :۳
۱۷ :۸

(f
(g

۲۱- ۱۸:۱۲
۳۵:۱۳

(h

۵ :۲۱

عالوه بر تأکیدی ک ه متی بر شخصیت مسیح دارد ،توجه خواننده را بهسوی تعالیم
مسیح نیز جلب مینماید .درحقیقت بیش از نی می از گزارش های انجی ل متی مربوط
به تعالیم مسیح میگردد .این انجی ل شامل بخش هایی طوالنی از سخنان مسیح درباره
یک سری از موضوعات مهم می باشد .انجی ل متی با مأموریتی ک ه مسیح به شاگردانش
داد و اهمیت آن را خودش نیز گوشزد نمود پایان مییابد »پس رفته همه امت ها را

اناجی ل متی و مرقس ۷۷
شاگرد سازید  ...و ایشان را تعلیم دهید ک ه همه اموری را ک ه به شما حکم کردهام،
حفظ کنند« ) .(۲۰- ۱۹:۲۸
 - ۴دلیلی بیاورید که نشان دهنده تأکید انجی ل متی بر تعالیم مسیح باشد.

خصوصیات ویژه
در کنار تأکیدی که انجیل متی بر تعالیم مسیح و انجام شدن نبوت های عهدعتیق
در زندگی او دارد ،از خصوصیات ویژه دیگری نیز برخور دار می باشد.

تأکید بر پادشاهی و ملکوت
انجی ل متی ،انجی ل پادشاهی و ملکوت مسیح می باشد .از همان ابتدا مسیح
بهعنوان پسر داود معرفی شده است که باید بر تخت پادشاهی خاندان یهو دا جلوس
نماید ) ۱ :۱و  .(۳مجوسی ک ه در زمان تولد مسیح در جستجوی او بود چنین پرسید:
»ک جا است "پادشاه یهود" که باید متولد گردد؟« )  .(۲- ۱ :۲خود مسیح در طول
خدماتش بارها درباره ملکوت خود سخن گفت )  .(۲۸ :۱۶در انجی ل متی  ۳۸بار به
»ملکوت آسمان« و یا به »ملکوت خدا« اشاره شده است .مسیح یک هفته قبل از
مصلوب شدنش مانند یک پادشاه وارد شهر اورشلیم گردید و بدین طریق نبوت
نوشته شده در زکریا  ۹ :۹انجام شد )متی .(۱۱-۱ :۲۱
اگرچه یهودیان از پذیرش پادشاهی مسیح امتناع کردند اما دیگران این حقیقت را
تشخیص دادند .زن کنعانی ک ه برای شفای دختر دردمندش به نزد مسیح آمد او را
»پسر داود« نامید )  .(۲۱ :۱۵پی الطس این کلمات را نوشت و بر باالی صلیب مسیح
آویزان نمود »این است عیسی پادشاه یهود« ) .(۳۷ :۲۷
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توجه به غیریهودیان
انجی ل متی شامل حقایق و قسمتهایی میگردد که نشان دهنده عالقه نویسنده به
غیریهودیان می باشد .برای مثال در بیان نسبنامه مسیح از دو غیریهودی نام می برد
)  - ۵ :۱راحاب و روت( .او درباره مجوسیانی صحبت میکند که از مشرق زمین
برای پرستش مسیح آمدند )  .(۲- ۱:۲متی همچنین در قسمتی از سخنان مسیح درباره
ملکوت آسمان ،بیان میکند که ملکوت آسمان از یهودیان گرفته شده و به امتی که
ثمره نیکوی آن را بیاورد ،داده خواهد شد )  .(۴۳ :۲۱متی انجیلش را با حکم و
مأموریت بزرگ مسیح به پیروانش درباره »شاگرد ساختن همه امت ها« به پایان
میرساند ) .(۱۹ :۲۸

اشاره به کلیسا
در بین چهار انجیل ،متی است ک ه لغت کلیسا را بهکار می برد .متی این لغت را سه
بار در انجیل خودش استفاده میکند )یک بار در  ۱۸ :۱۶و دو بار در .(۱۷ :۱۸

سایر خصوصیات ویژه انجیل متی
انجی ل متی شامل  ۹رویداد ۱۰ ،مثل و  ۳معجزه می باشد ک ه در سایر اناجی ل دیده
نمیشود .برای مثال رؤیای یوسف )  ،(۲۴-۲۰ :۱شفای مرد الل )  ،(۳۳- ۳۲:۹مثل
کرکاس ها )  ۳۰- ۲۴:۱۳و  (۴۳- ۳۶و مثل قنطارها ) .(۳۰-۱۴ :۲۵
 - ۵در دفتر خود درباره هرکدام از خصوصیات ویژه انجیل متی توضیح دهید و
برای هرکدام مثال و یا آیهای از کالم خدا ذکر نمایید.

اناجی ل متی و مرقس ۷۹

محتوا
محتوای انجیل متی براساس دو قسمت مهم قرار دارد .یکی از آنها مربوط به
وقایع زندگی مسیح است و دیگری در ارتباط با تعالیم او .در هر دو قسمت متی با
بهکار بردن اصطالحات معینی این دو بخش را از یکدیگر مشخص مینماید.

وقایع و تعالیم
همانطور ک ه در درس دوم مطالعه نمودید ،وقایع زندگی مسیح را میتوان به ۴
دوره اصلی تقسیم نمود .در انجی ل متی ،به هرحال دو قسمت عمده وجود دارد .الف(
دوره پذیرش عمومی و محبوبیت مسیح )  .(۲۰ :۱۶ - ۱۷ :۴ب( دوره کاهش
محبوبیت مسیح و رد شدن او بهوسیله مردم )  .(۱۰ :۲۸ - ۲۱ :۱۶هرکدام از این
دوره ها با این جمالت آغاز میگردد» :از آن هنگام مسیح  ...آغاز نمود« .این
تقسیم بندی نشان می دهد که مسیح در هنگام خدماتش بعد از زمان مشخصی توجه
بیشتری به شاگردانش و تربیت آنها نمود.
 - ۶متی  ۱۷:۴و  ۲۱:۱۶را مطالعه نمایید .سپس در دفتر خود بنویسید ک ه مسیح در
هرقسمت چه کاری آغاز نمود و به دنبال آن چه اتفاقی روی داد.
تعالی می ک ه در انجی ل متی وجود دارد به  ۵قسمت اصلی تقسیم میشود که
هرکدام دارای یک موضوع اصلی می باشد و با این جمالت تمام میشود »و چون
عیسی این سخنان را به اتمام رسانید«.
 - ۷در زیر آیاتی ک ه پایان بخش هریک از این پنج قسمت می باشد ،نوشته شده
است .این آیات را مطالعه نموده و در دفتر خود بنویسید که مسیح در هر قسمت
انجام چه کاری را به پایان رسانید .و همچنین توضیح کوتاهی درباره موضوع اصلی
تعلیم مسیح بدهید.
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(a
(b

۲۸:۷
۱ :۱۱

(c

۵۳:۱۳

(d
(e

۱ :۱۹
۱ :۲۶

عالوه بر پنج قسمت تعلیم مسیح دو قسمت دیگر نیز وجود دارد :موعظه ی حیی
)  (۱۲- ۱ :۳و مأموریت بزرگ مسیح ) .(۲۰- ۱۸:۲۸

تقسی مبندی انجیل
در این قسمت شما انجیل متی را مطالعه خواهید کرد .در مطالعه خود از
تقسیم بندی زیر استفاده نموده آن را حفظ نمایید .به سؤاالتی که در هر قسمت آمده
پاسخ دهید )توجه :این رئوس مطالب براساس همان تقسیم بندی کلی است ک ه در
درس دوم بیان گردید( .آیات مربوط به پنج قسمت تعلی می و دو قسمت دیگر در
جلوی آنها نوشته شده است.

انجیل متی :انجیل پادشاه موعود
 (۱معرفی پادشاه  -متی ۱۱:۴ - ۱ :۱
۱۲- ۱ :۳
موعظه ی حیی -
 - ۸مجوسیان چه سؤالی از هیرودیس پادشاه نمودند؟
 (۲پادشاه ،ملکوت را اعالم مینماید  -متی ۲۰:۱۵-۱۲ :۴
موعظه سر کوه -
مأموریت به شاگردان -

۲۹:۷ - ۱ :۵
۴۲-۱ :۱۰

مثل ها -

۵۲-۱ :۱۳

اناجی ل متی و مرقس ۸۱
 - ۹در متی باب  ،۱۳مسیح کدام یک از مثل ها را توضیح داد؟
متی ۳۴:۲۰ - ۲۱ :۱۵
۳۵- ۱ : ۱۸

 (۳پادشاه ،پذیرفته نمیشود -
معنای بخشیدن -

 - ۱۰در کدام قسمت های انجیل متی ،مباحثات مسیح با فریسیان نوشته شده
است؟
 (۴پیروزی پادشاه -
توبیخ و نبوت -
مأموریت بزرگ -

متی ۲۰:۲۸ - ۱ :۲۱
۴۶:۲۵ - ۱ :۲۳
۲۰- ۱۸:۲۸

 - ۱۱کالم خدا میگوید ،بعد از اینک ه مسیح این سؤال را پرسید ،دیگر هیچ کس
جرأت نکرد ،بعد از آن از او سؤال کند .سؤالی را ک ه مسیح پرسید ،بنویسید و بگویید
در ک جای انجی ل متی نوشته شده است؟
 - ۱۲جمالت زیر را کامل کنید و یا به آنها پاسخ دهید.
(a
............
(b

انجیل متی یک گزارش عینی از زندگی مسیح می باشد ،چون متی
طرح و محتوای انجی ل متی بر اساس دو قسمت مهم قرار دارد .این دو

قسمت مربوط میگردد به دو جنبه از ..................
(c
(d

پنج خصوصیت ویژه انجی ل متی عبارت است از ................
انجیل متی را براساس چارچوب داده شده ،مطالعه نموده ،عنوان

هرقسمت و باب و آیات مربوط به آن را بنویسید.
قتا چه پادشاه پرجالل و
از مطالعه انجیل متی میتوانیم بفهمیم ک ه مسیح حقی ً
پیروزمندی می باشد! شیطان نتوانست بر او پیروز بشود .دشمنان نتوانستند مانع کار
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او بگردند .مرگ نتوانست بر او غلبه بیابد .بنابراین ما باید به پادشاه بودن او یقین
کامل داشته باشیم .بیایید از او دعوت کنیم تا در قلب ما سلطنت نماید و قبل از هر
چیز به فکر ملکوت او باشیم.

انجیل مرقس :انجیل خادم خدا
همانطور ک ه در درس دوم آموختید ،انجیل مرقس بر تحر ک و خدمت فعال و
پویای مسیح تأکید مینماید .تحت هدایت روحالقدس ،مرقس نشان می دهد که
چگونه مسیح همانند یک خادم مطیع و کوشای خدا ،مأموریت خودش را انجام داد.
در بررسی انجیل مرقس نیز نویسنده ،محتوا ،تأکیدها و خصوصیات ویژه آن را
مطالعه خواهیم نمود.

نویسنده
اکثر محققین کتابمقدس معتقد هستند ک ه نویسنده انجی ل مرقس ،یوحنای
مرقس می باشد ،یعنی همان مرد جوانی که پولس و برنابا را در سفر اول بشارتی
همراهی نمود )اعمال  .(۱۲ :۱۲مرقس پسر عموی برنابا بود )کولسیان  (۱۰ :۴و با
پطرس رسول رابطه بسیار نزدیکی داشت )اول پطرس  ۱۳:۵در اینجا پطرس از
مرقس بهعنوان پسرش یاد مینماید( .در حقیقت امکان دارد که انجیل مرقس ،بیان
کننده گزارش شهادت عینی پطرس رسول ،موعظه ها و زندگی او باشد که مرقس با
آنها به خوبی آشنا بود .مرقس نیز خودش در بعضی از وقایعی ک ه شرح داده حضور
داشته است.

تأکیدها
انجی ل مرقس بر زندگی و خدمت فعال پسر خدا تأکید مینماید )  .(۱ :۱چنین نوع
گزارشی خیلی مورد توجه و عالقه رومیان بود که به جنبه عملی زندگی اهمیت

اناجی ل متی و مرقس ۸۳
زیادی می دادند .برای مثال در مقایسه با انجی ل متی و لوقا ،مرقس هیچ اشارهای به
نسبنامه مسیح نمینماید .البته این عمل او در راستای نگرشی است ک ه بر زندگی
مسیح بهعنوان یک خادم دارد .چرا ک ه گذشته خانوادگی یک خدمتگزار مهم
نمی باشد .انجی ل مرقس تأکیدهای دیگری نیز دارد .حجم مطالب انجیل لوقا تقریًبا دو
برابر انجی ل مرقس می باشد .با این وجود  ۲۰معجزه از مسیح ذکر مینماید ،در
صورتی ک ه انجیل مرقس  ۱۸معجزه را بیان میکند .اگرچه مرقس بسیاری از تعالیم
مسیح را ذکر مینماید ،اما در اغلب موارد فقط اشارهای به اصل حقیقتی میکند که
مسیح تعلیم می دهد )برای مثال  ۳۴ ،۶ ،۲ :۶ ،۱۳ :۲و .(۳۵ :۱۲
مرقس همچنین تأکید مینماید ک ه مسیح پیغام خودش را با اشتیا ق و هدف
مشخصی بیان مینمود .بارها مسیح بهوسیله مردمی ک ه محتاج خدمت او بودند
احاطه شد )  ۱۲- ۷:۳و  ۴۴-۳۰:۶ ،۳۴- ۲۱:۵ ،۲- ۱ :۴ ،۲۱- ۲۰و .(۱۳-۱ :۸ ،۵۶-۵۳
فورا« ترجمه شده است  ۴۲بار آمده است
لغت یونانی » «euthusک ه به » بی درنگ« و » ً
)این لغت  ۷مرتبه در انجیل متی و فقط یک مرتبه در انجی ل لوقا بهکار رفته است(.
این انجی ل  ۱۴گزارش از عمل خود مسیح می دهد ک ه همه آنها نشان دهنده سرعت و
اشتیا ق مسیح در خدماتش می باشد .مقصود مرقس از بیان این موارد در گزارش خود
به تصویر کشیدن عجله و شتابی است که مسیح برای رسیدن به هدف خود در
زندگی و خدمت خویش داشت .او به شاگردانش چنین گفت» :زیرا که پسر انسان
نیامده تا مخدوم شود بلک ه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند«
) .(۴۵ :۱۰
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 - ۱۳مطالبی درباره انجیل مرقس در جمالت زیر بیان شده است ،تعیین نمایید
کدام یک از مطالب زیر جزو تأکیدهای این انجی ل درباره زندگی و خدمت مسی ح
می باشد.
(a
(b
نمیگوید.

گزارش مرقس کوتاهتر از گزارش های متی و لوقا می باشد.
مرقس در گزارش خود درباره جزئیات گذشته خانوادگی مسیح سخنی

انجیل مرقس نسبت به انجیل لوقا قسمت بیشتری را به بیان معجزات
(c
مسیح اختصاص داده است.
(d

انجیل مرقس ،حقایق تاری خی زندگی مسیح و تعالیم او را که بهوسیله

رسوالن موعظه میشد ،بیان مینماید.

خصوصیات ویژه
اگرچه انجیل مرقس از سه انجی ل دیگر کوتاهتر است ،باوجود این دارای
خصوصیاتی است ک ه آن را ممتاز میگرداند.

تازگی ،سبکی زنده و باروح
مرقس اتفاقات گذشته را به گونهای بیان میکند ک ه گویی در همان زمان روی داده
است .به این منظور نوعی از شک ل فعل را بهکار میگیرد ک ه در زبان یونانی به آن
»زمان حال تاری خی« میگویند ک ه در زبان انگلیسی تقریًبا همان زمان حال می باشد.
مثل من می بینم ،شما قدم میزنید ،او صحبت میکند .درهرحال برای اکثر خوانندگان
انگلیسی ا ین نوع فعل ،مشکل ،ناآشنا و غیرمعمول می باشد .به همین دلی ل زمان حال
تاری خی در اکثر ترجمه های انگلیسی به زمان گذشته ساده ،ترجمه شده است )من
دیدم ،شما قدم زدید ،او صحبت کرد(.

اناجی ل متی و مرقس ۸۵
به دو فعلی ک ه در ترجمه » « New American Standardاز مرقس ۳۸:۴
بهصورت پررنگ نوشته شده است دقت کنید» :و او در انتهای کشتی بر بالشی
خوابیده بود :پس او را بیدار کردند و گفتند ،ای معلم آیا تو نگران نیستی ک ه هالک
شویم؟«
اگر بخواهیم افعال را بهصورتی بهکار ببریم که شبی ه نحوه بهکار بردن مرقس
باشد ،آی ه فوق به این صورت در میآید» :و او در انتهای کشتی بر بالشی خوابیده بود
پس او را بیدار میکنند و میگویند ،ای معلم آیا تو نگران نیستی که هال ک شویم؟« در
اینجا میتوانید ببینید که چگونه وقتی آیه بهصورت حال بیان میگردد ،داستان بیشتر
زنده به نظر میرسد .این نوع از شک ل فعل شبیه زمان حال تاری خی در زبان یونانی
است .ک ه مرقس بیش از  ۱۵۰بار آن را بهکار می برد.
سایر خصوصیات سبک نگارش مرقس یک حالت واقعگرایانه و نمایشگونه به
گزارش او داده است .او اصطالحات بسیاری بهکار می برد که توضی حات روشنی
درباره جزئیات می دهد.
 - ۱۴آیاتی را که در لیست زیر داده شده ،مطالعه کنید و برای هرکدام از
موضوعات یا اشخاصی که جلوی آی ه نوشته شده است در دفتر خود یادداشت کنید
ک ه مرقس درباره چه جزئیاتی سخن گفته است ،از قبی ل رنگ ،تعداد ،سن ،عمل و
غیره.
(a

 ،۴۳-۳۹ :۵دختر یائیروس

(b
(c

 ،۳۹ :۶سبزه
 ،۱۲ :۸عیسی

(d
(e

۴۹ :۱۰و  ،۵۰مرد کور
 ،۵-۴ :۱۶مرد جوان
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جزئیات مورد عالقه رومیها
احتماال این انجی ل اولین
ً
خصوصیات ویژهای از انجی ل مرقس نمایان میسازند ک ه
بار در روم منتشر شده است .برای مثال براساس مرقس  ۲۱:۱۵مردی که صلیب
روفس بود ) هیچ کدام از اناجیل
مسیح را حمل نمود شمعون قیروانی پدر اسکندر و َ
دیگر نام پسران شمعون را ذکر مینمایند( .نام روفس همچنین بهوسیله پولس رسول
در رسالهای ک ه به ای مانداران کلیسای روم نوشت ،ذکر شده است )رومیان .(۱۳ :۱۶
عالوه بر این ،موارد دیگری وجود دارد ک ه مرقس از یک واژه التینی )که بهوسیله
اکثر رومی ها صحبت میشد( ،برای توضیح یک لغت یونانی استفاده مینماید ) برای
مثال مرقس  ۱۶ :۱۵را مطالعه کنید جایی که لغت » «Praetoriumرا برای توضیح لغت
») « Palaceقصر( استفاده مینماید( .این جزئیات نشان می دهد که انجی ل مرقس
برای شنوندگان رومی مناسب بوده است.

اهمیت »انجیل«
مرقس گزارش خودش را چنین آغاز میکند :ابتدا انجی ل عیسی مسیح» ،پسر خدا«
)مرقس  .(۱ :۱براساس مرقس ،پیغامی ک ه مسیح موعظه نمود ،تشکیل دهنده انجیل
می باشد )  .(۱۵- ۱۴:۱این پیغام آنقدر مهم و با اهمیت است ک ه ارزش دارد شخص
جان خود را برای آن بدهد )  .(۲۹ :۱۰ ،۳۵ :۸این پیغامی است که باید در تمام عالم
اعالم بگردد )  ۱۰:۱۳و .(۹ :۱۴

محتوا
مرقس در نوشتن گزارش خود از زندگی مسیح اجازه می دهد ک ه حقایق و
اتفاقات خودشان سخن بگویند .او درباره یک سری از اتفاقات زندگی مسیح توضیح
می دهد و تصویر روشن و زندهای از پیشرفت خدمت مسیح ارائه میکند.

اناجی ل متی و مرقس ۸۷
اگرچه گزارش مرقس کوتاه است اما شامل همه موضوعات مهم میگردد.
همانطور که قبال ً اشاره کردیم ،انجی ل مرقس شامل جزئیات بسیاری میگردد که
نشان دهندۀ این واقعیت است که انجی ل مرقس شهادت یک شاهد عینی می باشد.
انجیل مرقس را براساس تقسیم بندیای ک ه در زیر داده شده است ،مطالعه نموده
و آن را حفظ نمایید .در دفتر خود به سؤاالتی که در هر قسمت آمده ،پاسخ دهید.

انجیل مرقس :انجیل خادم خدا
 (۱معرفی خادم ۱۳- ۱ :۱ -
 - ۱۵ی حیی تعمیددهنده گفت مسیح چه کاری انجام خواهد داد؟
 (۲خدمات خادم -

۲۳ :۷ - ۱۴ :۱

 - ۱۶آیات زیر را از انجیل مرقس مطالعه نمایید .سپس در دفتر خود عکسالعمل
مردم و یا شاگردان را در برابر اعمال یا گفته های مسیح بنویسید.
۲۷-۲۱ :۱
(a
(b
(c

۱۲- ۱ :۲
۴۱-۳۵ :۴

(d

۳- ۱ :۶

 (۳پذیرفته نشدن خادم ۵۲:۱۰ - ۲۴ :۷ -
 - ۱۷در این قسمت دفعاتی را که مسیح درباره مرگ خود با شاگردانش صحبت
نمود ،یادداشت کنید و بهطور مختصر پاسخ و عکسالعمل شاگردان را توضیح دهید.
 (۴تک می ل شدن خدمت خادم ۲۰ :۱۶ - ۱ :۱۱ -
 - ۱۸بیان نمایید ک ه در طول محاکمه مسیح ،کاهن اعظم و پی الطس از مسیح چه
سؤاالتی پرسیدند و او به هرکدام چه پاسخی داد؟
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انجی ل مرقس به ما نشان می دهد ک ه مسیح خادم مطیع ،مشتا ق و امین خدا بود .به
همین دلی ل خدا به او جاللی غیرقابل وصف بخشید )فیلیپیان  .(۱۱- ۹:۲اگر ما در
خدمت خدا مطیع و ام ین باقی بمانیم او ما را نیز جالل خواهد داد )انجی ل یوحنا
.(۲۶ :۱۲
 - ۱۹پاسخ سؤاالت زیر را ک ه در ارتباط با انجیل مرقس می باشد در دفتر خود
بنویسید.
 (aتوضیح دهید مرقس چه ارتباطی با پطرس ،پولس و برنابا داشت؟
 (bدو حقیقت درباره انجیل مرقس بیان کنید که نشان دهنده تأکید این انجی ل بر
خدمت مسیح می باشد.
 (cتقسیم بندی انجی ل مرقس را با آیات مربوطه بنویسید.
 (dدو خصوصیت ویژه انجیل مرقس را نام ببرید و برای هرکدام مثالی ذکر
نمایید.

اناجی ل متی و مرقس ۸۹

خودآزمایی
جمالت صحیح و غلط .جمالت صحیح را مشخص کنید.

 (۱شباهت های بین اناجیل همنظر نشان می دهد ک ه از همان ابتدا یک سری از

حقایق مشخص در ارتباط با زندگی و تعالیم مسیح وجود داشت.
 (۲انجیل متی و لوقا شامل حقایق بنیادی کریگما در ارتباط با مسیح به آنصورتی
ک ه در مرقس آمده است نمیگردند.
 (۳انجیل متی و مرقس در  ۲۰۰آیه با همدیگر مشترک هستند که در انجیل لوقا
دیده نمیشود .
 (۴بیشتر از نی می از انجیل متی در ارتباط با تعالیم مسیح می باشد.
 (۵انجی ل متی نشان می دهد ک ه اکثر یهودیان توانستند پادشاهی مسیح را
تشخیص دهند.
 (۶در انجی ل متی ،تعالیم مسیح در  ۵بخش بزرگ قرار گرفته است.
 (۷بسیار امکان دارد ،انجی ل مرقس بیان کننده مشاهدات عینی پطرس رسول
باشد ک ه مرقس با او بسیار آشنا و نزدیک بود.
 (۸از آنجایی که تأکید مرقس بر خدمتی است ک ه مسیح انجام داد ،بنابراین در
انجی ل خود هیچ یک از تعالیم مسیح را ذکر ننموده است.
 (۹یکی از خصوصیات ویژه انجی ل مرقس این است ک ه شامل جزئیات بیش از
 ۲۵معجزه می باشد.

 ۹۰درس سوم

 (۱۰مرقس جزئیات بسیاری را بیان مینماید که نشان دهنده مشاهدات یک
شاهد عینی می باشد.

سؤاالت چند جوابی .کاملترین جواب را انتخاب نمایید.

 - ۱۱متی ،مرقس و لوقا به این دلی ل اناجی ل همنظر نامیده میشوند که
(a
(b

بیشتر مطالبشان درباره تعالیم مسیح می باشد.
متناسب با شنوندگان مختلف نوشته شدهاند.

(c

از یک الگوی واحد و بنیادی برای بیان زندگی مسیح پیروی مینمایند.

(d

بهوسیله شاگردان مسیح نوشته شدهاند.

 - ۱۲مهمترین دلیلی که نشان می دهد انجیل متی مانند پلی بین عهد عتیق و
عهدجدید می باشد ،عبارت است از اینکه
بیان مینماید چگونه نبوت های عهدعتیق در زندگی مسیح جامه عمل
(a
پوشیده است.
(b

شامل موعظه ی حیی تعمیددهنده میگردد.

(c
(d

شامل تعدادی از مثال ها و معجزات مسیح میشود .
نشان می دهد چگونه مسیح با دلسوزی و ترحم مردم بسیاری را خدمت

نمود.

سؤاالت انطباقی

 - ۱۳مشخص کنید هرکدام از مطالب )سمت راست( مربوط به کدام یک از
اناجیلی میگردد ک ه در )سمت چپ( نامبرده شده است.
توسط شخصی نوشته شده است که در سفر اول بشارتی با پولس و برنا با
(a
همراه بود.
(b
(c

در بیان نسبنامه مسیح نام دو زن را میآورد ک ه از امت ها بودند.
بر پادشاهی و سلطنت مسیح تأکید مینماید.

اناجی ل متی و مرقس ۹۱
(d
(e

لغت یونانی  ) euthusبی درنگ( را بیش از سایر اناجی ل استفاده مینماید.
روفس ک ه یکی از اعضای کلیسای روم بود نام می برد.
از َ
 - ۱انجیل متی
 - ۲انجیل مرقس

پاسخهای کوتاه :به هریک از سؤاالت زیر کوتاهترین پاسخ ممکن را بدهید.

 - ۱۴متی دو قسمت مهم زندگی مسیح را از طریق بهکار بردن جمله »از آن
هنگام مسیح  .............آغاز نمود «.مشخص مینماید .این دو قسمت عبارتند از
................
 - ۱۵انجی ل متی بهطور خاص متناسب با یهودیان می باشد چون ..............
 - ۱۶انجیل مرقس بهطور خاص متناسب با طرز تفکر عملی رومیان می باشد
چون تأکید آن بر ...................
 - ۱۷مرقس اهمیت انجی ل را از طریق نامیدن گزارش خود بهعنوان
 ......................نشان می دهد.

 ۹۲درس سوم

پاسخ صحیح تمرینها
۱۲- ۳ :۱۹ ،۴- ۱:۱۶ - ۱۰
 (a - ۱او میگوید :اگر خداوند بخواهد ،میتواند او را طاهر سازد.
 ( bعیسی به او گفت میخواهم ،طاهر شو.
 ( cعیسی به او میگوید که به کسی اطالع ندهد ،بلک ه برود و خودش را به
کاهن نشان بدهد و هدیهای را که موسی فرموده بهعنوان شهادت بگذراند.
 - ۱۱عیسی پرسید :پس چطور داود او را »خداوند« میخواند ) .(۴۶- ۴۱:۲۲
 (a- ۲هرکدام از نویسندگان حقایق بنیادی را به روش خود نوشتهاند.
 (dمتی و لوقا هردو همان حقایق بنیادی را که بهوسیله مرقس درباره مسیح
مطرح شده است ،شامل میگردند و عالوه بر آن مطالبی را اضافه نمودهاند که نتیجه
تحقیق و جستجوی خودشان بوده است.
(a - ۱۲

خودش یکی از شاگردان عیسی بود.

 (bوقایع زندگی عیسی و تعالیم او.
 (cشناختن عیسی بهعنوان مسیح ،تعالیم او ،پادشاهی و ملکوت عیسی،
اشاره به کلیسا و توجه به غیریهودیان.
 (dبه درس مراجعه کنید و پاسخ خود را مقایسه نمایید.
 (a- ۳تولد او
 (bمحل تولد او
 (cخانه او در ناصره
 (dعملکرد و کار یحیی بهعنوان منادی مسیح
 (eشفاهای مسیح

اناجی ل متی و مرقس ۹۳
 (fخدمتگزاری مسیح
 (gروش تعلیم او در بیان مثال ها
 (hطریق آمدن مسیح بهسوی قوم اسرائی ل
(b- ۱۳

مرقس در گزارش خود درباره جزئیات گذشته خانوادگی مسیح

سخنی نمیگوید.
 (cانجیل مرقس نسبت به انجیل لوقا قسمت بیشتری را به بیان معجزات
مسیح اختصاص داده است.
 - ۴بیش از نی می از انجی ل متی به تعالیم عیسی اختصاص داده شده است )شما
همچنین میتوانید بگویید که انجیل متی مأموریت بزرگ مسیح را بیان میکند که در
آن مسیح بر اهمیت تعلیم دادن تأکید مینماید(.
 - ۱۴جواب های شما باید شبی ه به پاسخ های زیر باشد.
(a

سن دختر  ۱۲ -سال

(b

رنگ  -سبز

(c
(d

پاسخ مسیح  -او آه کشید.
عمل مرد کور  -ردای خود را به کناری انداخت

رنگ لباس و حالت مرد جوان  -لباس سفیدی به تن داشت و در
(e
سمت راست نشسته بود.
 - ۵سه خصوصیت ویژه انجی ل متی عبارت است از:
 (aتأکید بر پادشاهی و ملکوت مسیح .
 (bتوجه به غیر یهودیان
 (cاشاره به کلیسا.

 ۹۴درس سوم

به درس رجوع کنید و مثال ها و مراجعی را که ذکر نمودهاید مقایسه نمایید
)همچنین شما میتوانید بگویید ک ه انجیل متی شامل تعدادی از مثال ها ،وقایع و
معجزات میگردد ک ه در سایر اناجیل دیده نمیشود(.
 - ۱۵او گفت ک ه مسیح شما را به روحالقدس تعمید خواهد داد.
 - ۶متی  ۱۷:۴بیان میکند که مسیح به موعظه کردن ،آغاز نمود و گفت ملکوت
آسمان نزدیک است .بعد او نخستین شاگردان خود را فراخواند .متی  ۲۱ :۱۶بیان
میکند ک ه مسیح شروع به توضیح این مطلب نمود ک ه باید در اورشلیم بمیرد و در
روز سوم از مردگان برخیزد .اما پطرس مسیح را سرزنش نمود و مسیح در پاسخ به
پطرس گفت ک ه فکر او خدایی نیست.
 (a - ۱۶آنها متعجب شدند.
 (bآنها متعجب شدند و خدا را شکر نمودند.
 (cآنها ترسیدند.
 (dآنها تعجب کردند و ناراحت شدند.
» (a - ۷و چون این سخنان را به پایان رساند «.مسیح قبل از آن در مورد شخص
دانا و شخص نادان سخن میگفت .
» (bو چون عیسی این وصیت را با  ۱۲شاگرد خود به اتمام رسانید «.قبل از
آن مسیح در مورد پاداش سخن میگفت.
» (cو چون عیسی این مثل ها را به اتمام رسانید «.قبل از آن مسیح مثل تور
ماهیگیری را بیان نمود.
» (dو چون عیسی این سخنان را به اتمام رسانید «.قبل از آن مسیح در مورد
عاقبت غالمی ک ه بر همکار خود رحم ننمود سخن میگفت.
» (eو چون عیسی این سخنان را به اتمام رسانید «.قبل از آن مسیح در مورد
این حقیقت صحبت میکرد ک ه چگونه اشخاص عادل و گناهکار داوری خواهند شد.

اناجی ل متی و مرقس ۹۵
(a - ۱۷
(b
او سؤال کنند.
(c

 ۳۲-۳۱ :۸پطرس مسیح را سرزنش کرد.
 ۳۲-۳۰ :۹شاگردانش نفهمیدند مسیح چه میگوید و ترسیدند که از
 ۳۴- ۳۲:۱۰هیچ عکسالعملی ذکر نشده است.

 - ۸مجوسیان پرسیدند کجاست آن مولود ک ه پادشاه یهود است ) .(۲ :۲
 (a - ۱۸رئیس کهنه از او پرسید :آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی .عیس ی
پاسخ داد همانطور ک ه میگویی من هستم ) .(۶۲- ۶۱:۱۴
 (bپی الطس از او پرسید :آیا تو پادشاه یهود هستی .عیسی پاسخ داد همانطور
ک ه میگویی ،هستم ) .(۲ :۱۵
 - ۹عیسی مثل برزگر )آیات  (۲۳- ۱۸و مثل کرکاس )آیات  (۴۳- ۳۶را توضیح
داد.
 - ۱۹پاسخ شما به قسمت (aمی بایست شبی ه به پاسخ ما باشد .برای جواب دادن
به قسمت (bمیتوانید دو خصوصیت از انجیل مرقس را که در قسمت تأکیدها آمده
است بیان نمایید.
 (aیوحنای مرقس دوست نزدیک پطرس و پسرعموی برنابا بود و در سفر
اول بشارتی پولس و برنابا آنها را همراهی کرد.
 (bمرقس جزئیات مربوط به گذشته خانوادگی عیسی را حذف کرده و توجه
بیشتری به معجزات او مینماید.
 - ۱ (cآمادگی خادم

۱۳- ۱ :۱

 - ۲خدمت خادم

۲۳ :۷ - ۱۴ :۱

 - ۳پذیرفته نشدن خادم
 - ۴کامل شدن کار خادم

۵۲:۱۰ - ۲۴ :۷
۲۰:۱۶ - ۱ :۱۱

 (dسه خصوصیت ویژه انجی ل مرقس در اینجا بیان شده است.

 ۹۶درس سوم

 - ۱تازگی و سبکی زنده و با روح بهوسیله استفاده از »زمان حال
تاری خی« زبان یونانی و استفاده از اصطالحاتی که جزئیات را آشکار و واضح
مینماید.
 - ۲بیان جزئیات مورد عالقه رومی ها
 - ۳تأکید مرقس بر اهمیت »انجیل«
به درس رجوع کرده ،مثال ها و مراجعی را ک ه برای هرکدام نام بردهاید ،مقایسه
نمایید.

درس چهارم

اناجی ل لوقا و یوحنا

همانطور ک ه متوجه شدید ،غیرممکن است ک ه شخص ،یکی از انجیل ها را بخواند
قا تحتتأثیر شخصیت عیسی مسیح ،سخنان ،معجزات و محبت بیریای او
و عمی ً
قرار نگیرد .مشاهده کردید ک ه چگونه متی نسبنامه مسیح را بیان میکند و ثابت
میکند که ادعای مسیح درباره تخت پادشاهی داود صحت دارد و مرقس زندگی
وقف شده و پر از خدمت مسیح را به تصویر میکشد .همچنین رابطه خاصی را که
بین اناجی ل همنظر )متی ،مرقس ،لوقا( وجود دارد بررسی نمودید.
در این درس نظر دقیقتری بر انجیل لوقا )سومین انجیل همنظر( و انجیل یوحنا
ک ه بهوسیله شاگرد مورد عالقه و محبت مسیح نوشته شده است ،خواهیم انداخت.
این دو انجیل هم در نوع خود منحصربهفرد می باشند .انجیل لوقا متناسب با طرز
تفکر یونانی ها و انجی ل یوحنا با یک نگاه فلسفی به رشتۀ تحریر درآمدهاند .لوقا
درباره شرایط و موقعیت زمینی تولد عیسی سخن می گوید و یوحنا او را بهعنوان
کلمه جاودانی ک ه از ابتدا وجود داشت ،معرفی مینماید.
هم لوقا و هم یوحنا عیسی را بهعنوان پسر خدا و نجات دهنده انسان معرفی
میکنند .هر دو بدون هیچ شکی اعالم میکنند ک ه هدف مسیح مهیا کردن نجات برای
تمام انسان ها می باشد .مطالعه خصوصیات ویژهای که هرکدام درباره شخصیت و
خدمت عیسی بیان میکنند ،باعث میگردد ک ه در شما روحی ه پرستش و محبت
نسبت به او بهوجود آید.

 ۹۸درس چهارم

رئوس مطالب
انجی ل لوقا  -انجیل نجات دهنده
انجی ل یوحنا  -انجی ل پسر خدا

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
•

درباره نویسنده ،تأکیدها و خصوصیات ویژه انجیل لوقا و یوحنا توضیح

دهید.
•

چگونگی ارتباط بین انجی ل یوحنا با اناجی ل همنظر را بیان نمایید.

•

در اثر مطالعه انجی ل لوقا و یوحنا ارزش زندگی و کار مسیح را بیشتر درک

نمایید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را مطالعه نمایید و به تمام سؤاالت پاسخ دهید و جواب های خود را
مقایسه نمایید.
 -۲انجی ل لوقا ویوحنا را براساس چارچوبی ک ه کتاب معرفی مینماید ،مطالعه
کنید.
حتما مطالعه کنید .این آیات به شما
ً
 -۳تمام آیاتی را ک ه در درس به آن اشاره شده
ک مک میکند تا درس را بهتر در ک نمایید.

اناجی ل لوقا و یوحنا ۹۹
 -۴پس از پاسخ دادن به خودآزمایی ،درس های  ۱الی  ) ۴بخش اول( را دوباره
مرور کنید و به آزمون میانی شماره  ۱پاسخ دهید.

متن درس

انجیل لوقا :انجیل نجاتدهنده

انجیل لوقا بهوسیله شخصی نوشته شده است که پولس رسول او را » دوست
محبوب ما ،لوقای پزشک« مینامد )کولسیان  .(۱۴ :۴خود لوقا نیز درباره انجیلی که
نوشته است ،توضیح می دهد .او میگوید که آن ،کتابی است درباره » همه اموری که
عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد تا آن روزی ک ه به آسمان باال برده
شد« )اعمال رسوالن  .(۲- ۱:۱در حین مطالعه انجیلی ک ه نام لوقا را بر خود دارد ،با
نجات دهندهای که لوقا او را دوست دارد ،خدمت مینماید و به گونهای شیوا درباره
او نوشته است ،بهتر آشنا خواهیم شد.

نویسنده
از شواهدی که در عهدجدید وجود دارد میتوانیم نتیجه بگیریم ک ه لوقا یک
شخص غیریهودی تحصیلکرده بود .او شخصی بود که به علم پزشکی آن زمان
آگاهی داشت .این احتمال وجود دارد ک ه او اهل انطاکی ه بوده است .لوقا همچنین
کتاب اعمال رسوالن را ک ه درباره تأسیس و توسعه کلیسا می باشد به رشته تحریر
درآورده است .به این دلی ل انجیلی را ک ه او نوشته ،میتوان بهعنوان جلد اول یک
شرح بسیار دقیق درباره تاریخ آغاز مسی حیت دانست )جلد دوم آن کتاب اعمال
رسوالن می باشد( .لوقا دوست بسیار صمی می پولس رسول بود و در تعدادی از
سفرهای بشارتی ،او را همراهی نمود ،از جمله آخرین سفر پولس که به روم بود.

 ۱۰۰درس چهارم

 - ۱آیاتی را ک ه در زیر داده شده است مطالعه نموده ،در دفتر خود بنویسید ک ه هر
کدام چه چیزی را درباره لوقا و ارتباط او با پولس و سایر مسی حیان بیان مینماید.
 (aدوم تی موتائوس ۱۱ :۴
 (bفلی مون ۲۴
 (cکولسیان ۱۴:۴

تأکیدها
لوقا در گزارش خود از زندگی عیسی ،بر انسانیت ،تاری خی بودن و جنبه های الهی
او تأکید مینماید .انسانیت عیسی حقیقت مهمی است ک ه بهوسیله لوقا بیان میگردد.
بسیاری از دانش جویان کتابمقدس انجی ل لوقا را بهعنوان انجی ل انسانیت عیسی
امال در تجربیات
دانستهاند .لوقا نشان می دهد که عیسی شخصی است مثل ما ک ه ک ً
زندگی انسانی شریک میگردد.
 - ۲آیاتی را ک ه در زیر داده شده است مطالعه نموده ،در دفتر خود بنویسید که
هرکدام ،چه جنبهای از زندگی انسانیای را که عیسی تجربه نمود ،نشان می دهد.
۷- ۶ :۲ (a
۵۲-۴۰ :۲ (b
۴۳- ۴۲:۲۴ ،۳۶ :۷ (c
۴۱:۱۹ (d
لوقا همچنین بر واقعیت تاری خی زندگی عیسی تأکید مینماید .او درباره همه
حقایق مهم به دقت مطالعه نمود ،بهطوری ک ه توانست یک گزارش دقیق را به
نگارش درآورد )  .(۳ :۱او به وقایع مهمی ک ه در زمان تولد عیسی در سرزمین فلسطین
اتفا ق افتاد اشاره مینماید ) ۱ :۲و  .(۳لوقا همچنین از پادشاهان و کاهنان اعظمی نام
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می برد که قدرت را ،زمانی که ی حیی تعمید دهنده خدمت خود را آغاز نمود ،در
دست داشتند ) .(۳-۱ :۳
این جزئیات باعث میگردند بتوانیم زندگی عیسی را به زمان مشخصی از تاریخ
سیاسی آن منطقه مربوط نماییم .این جزئیات ثابت میکنند که عیسی یک شخصیت
تاری خی بوده ،ک ه وظیفه خود را در همان شرایط واقعی و آشوبی ک ه در قرن اول در
فلسطین حک مفرما بود ان جام داد.
 - ۳در زیر یک سری از حقایقی ک ه لوقا در انجیل خود بیان نموده ،ذکر شده
است  .تعیین کنید کدام یک از آنها نشان دهنده تأکید لوقا بر واقعیت تاری خی زندگی
عیسی می باشد.
 (aجبرئی ل فرشته به زکریا گفت ک ه نام پسرش را ی حیی بگذارد ) .(۱۳ :۱
 (bاولین سرشماری زمانی انجام شد که کیرینیوس به دستور اوغسطس قیصر،
فرماندار سوریه بود ) .(۲- ۱:۲
 (cعیسی مانند همه انسان ها دوران کودکی را گذرانید و رشد نمود ) ۴۰ :۲و .(۵۲
 (dپنطیوس پی الطس زمانی که ی حیی تعمیددهنده موعظه مینمود ،فرماندار
یهودی ه بود ) .(۲-۱ :۳
لوقا همچنین جنبه های الهی خدمت عیسی را بهصورت جالب و برجستهای به
تصویر میکشد .ا ین جنبه ها مربوط به شخصیت عیسی و مفهوم نجاتی ک ه مهیا کرده
است ،می باشد .برای مثال لوقا بیان میکند ک ه عیسی اغلب موارد به خودش بهعنوان
»پسر انسان« اشاره مینماید .این اصطالح نامی است ک ه دانیال نبی به شخصی ک ه در
رؤیا می بیند ،اطال ق مینماید و در دانیال  ۱۴- ۱۳:۷توضیح داده شده است .برای
دانیال ،این بدین معنا است ک ه شخصی را ک ه می بیند شبی ه یک مرد می باشد ،فردی از
نژاد انسان ها.
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 - ۴دانیال  ۱۴- ۱۳:۷را مطالعه نموده در دفتر خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 (aبه چه صورتی »پسر انسان« میآید؟
 (bچه چیزی به پسر انسان بخشیده شد؟
 (cچه کسانی می بایست او را پرستش و خدمت نمایند؟
 (dاو چه نوع سلطنتی خواهد داشت؟
عیسی با بهکار بردن اصطالح »پسر انسان« برای خودش درواقع خود را بهعنوان
شخصی معرفی میکرد ک ه دانیال در رؤیای نبوتی خود دیده بود .اما او بیشتر از آن را
انجام داد .او گفت ک ه پسر انسان زجر خواهد کشید ،خواهد مرد و قیام خواهد نمود
)لوقا  .(۲۲ :۹این جملهای بود که شاگردانش نمیتوانستند درک نمایند ) .(۴۵-۴۴ :۹
این نشان داد که پسر انسان ک ه قرار بود روزی در قدرت و جالل بیاید ،ابتدا باید
مورد پذیرش قرار نمیگرفت.
در کنار تأکیدی ک ه لوقا بر عیسی بهعنوان پسر انسان دارد ،بر کار نجات بخش او و
نقشی ک ه بهعنوان نجات دهنده دارد نیز تأکید مینماید .لوقا این حقیقت را بیان میکند
ک ه زنی نبی ه بهنام حنا ،درباره عیسی کوچک به همه آنانی که منتظر نجات اورشلیم
بودند ،سخن میگوید )  .(۳۸ :۲همچنین میگوید ک ه چگونه شاگردان عیسی در راه
عموآس میگفتند ک ه انتظار داشتند عیسی همان شخصی باشد که اسرائیل را رهایی
می دهد ) .(۲۱ :۲۴
طریق نجات و بازخرید توسط خدا برقرار و تعیین شد و یهودیان بهخوبی از آن
باخبر بودند .و آن به این معنی بود که چیزی یا کسی ک ه فروخته شده بود میتوانست
به وسیله یکی از خویشاوندان نزدیک خود بازخرید شود .و به این طریق میتوانست
به مالک اول خود برسد )کتاب روت در عهدعتیق به زیبایی این موضوع را به تصویر
میکشد(» .رهاننده« باید خویشاوند شخصی باشد ک ه احتیاج به ک مک دارد.
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 - ۵دیدیم ک ه »رهاننده« باید رابطه نزدیکی با شخصی که احتیاج به ک مک دارد،
داشته باشد .چه حقیقتی را لوقا درباره عیسی تأکید میکند ک ه نشان می د هد او
میتوانست در مقام رهاننده ما قرار گیرد؟ پاسخ خود را در دفتر بنویسید.

خصوصیات ویژه
لوقا عالوه بر اینکه بر جوانب مختلف زندگی عیسی تأکید مینماید ،در گزارش
خود به خصوصیات ویژه دیگری نیز اشاره میکند .برای مثال او به اقشار مختلف
مردم از قبی ل زنان ،بچه ها و فقرا توجه خاصی مینماید .بهعالوه ،لغات و جزئیاتی که
بهکار می برد ،نشان می دهد ک ه نویسنده با حرفه پزشکی آشنا بوده است.
انجی ل لوقا نسبت به سه انجی ل دیگر از همه ادبیتر نوشته شده است و شامل
چندین شعر و سرود زیبا می باشد و در آن از لغات بسیار زیادی استفاده شده است.
همه صفحات آن آشکار کننده اهمیت جهانی پیغام مسیح و کار روحالقدس می باشند.
تمام این جوانب به انجیل لوقا خصوصیت ویژهای می بخشد .اجازه بدهید بعضی از
این خصوصیات را بررسی نماییم.

توجه به زنان ،کودکان و فقرا
لوقا در مقایسه با متی و مرقس نسبت به زنان و کودکانی ک ه در زندگی و خدمت
مسیح دخی ل بودند ،توجه بیشتری نشان می دهد .لوقا در گزارش خود چندین داستان
مث ل نقل میکند ک ه اشارۀ مستقی می است به فقر و ثروت .این داستان ها در سایر
و ََ
اناجیل دیده نمیشود.
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 - ۶گزارش لوقا را درباره مریم و تولد عیسی )لوقا  ۵۶- ۲۶:۱و  (۱۹ :۲با گزارش
متی )متی  (۲۵-۱۸:۱مقایسه نموده و تعیین کنید کدام یک از مطالب زیر فقط در لوقا
نوشته شده است.
 (aدر ابتدا وقتی فرشته با مریم سخن گفت او دچار پریشانی و ترس گردید.
 (bنطفه عیسی بهوسیله روحالقدس در رحم مریم قرار گرفت.
 (cمریم نامزد یوسف بود.
 (dدر هنگام مالقات با الیصابات ،مریم خدا را شکر نمود و او را جالل داد.
 (eمریم در قلب خود درباره وقایعی ک ه رخ می داد ،تفکر میکرد.
 - ۷گزارش شفای دختر یایروس را از سه انجیل مطالعه کنید )متی ،۲۶- ۱۸:۱۹
مرقس  ۲۳:۵و  ،۴۳-۳۵لوقا ۴۱ :۸و  ۴۲و  .(۵۶- ۴۹سپس مشخص کنید کدام یک از
مطالب زیر درباره دختر یایروس فقط بهوسیله لوقا ذکر شده است.
 (aدختر یایروس  ۱۲ساله بود.
 (bیایروس فقط همین یک دختر را داشت.
مثل های مربوط به فقر و ثروت که مختص لوقا می باشد ،شامل یک نمونه درخور
توجه درباره شخص ثروتمند ولی احمق میگردد )  .(۳۴- ۱۳:۱۲این داستان چقدر
واضح و روشن درباره اهمیت شناخت ثروت حقیقی سخن میگوید.

علم پزشکی
بسیاری از دانشمندان کتابمقدس معتقد هستند ،شواهدی در انجیل لوقا وجود
دارد ک ه نشان می دهد نویسنده این انجی ل یک پزشک بوده است .لوقا در گزارش خود
در مقایسه با متی و مرقس توجه بیشتری به اشخاص بی مار و مریض نشان می دهد.
برای مثال :در نمونه های زیر لوقا در مقایسه با مرقس درباره بیماری ک ه عیسی شفا
داد توضیح کاملتری می دهد.

اناجی ل لوقا و یوحنا ۱۰۵
مرقس ۳۰ :۱
لوقا ۳۸:۴

 »مادرزن شمعون تب کرده ،خوابیده بود«» -مادرزن شمعون را تب شدیدی عارض شده بود«

مرقس ۴۰ :۱

» -ابرصی پیش وی آمده«

لوقا ۱۲:۵
مرقس ۱ :۳

 »مردی پر از برص«» -مرد دست خشکی«

لوقا ۶ :۶
مرقس ۴۷ :۱۴

 »مردی بود ک ه دست راستش خشک بود«» -گوشش را برید«

لوقا ۵۱- ۵۰:۲۲

» -گوش راست او را«

دیدگاه جهانی
انجی ل لوقا نشان می دهد که هدفش آشکار کردن اهمیتی است که زندگی و کار
عیسی برای تمام جهان دارد .در گزارش او عیسی فقط شخصیتی نیست ک ه در تاریخ
یهود ظاهر شده باشد ،بلک ه نجات دهنده همه انسان ها می باشد .بسیاری از مواقع
معجزات و تعالیم عیسی بهطور مستقیم در ارتباط با امت های غیر یهودی می باشد .در
تمرین زیر شما قسمتهایی را مطالعه خواهید نمود که نشان دهنده واقعیت فوق
می باشد .بعضی از آنها فقط در انجی ل لوقا دیده میشوند.
 - ۸قسمت های زیر را مطالعه نموده و با توجه به آیات داده شده ،جاهای خالی را
پر نمایید.
 ............ ۶ :۳ (aنجات خدا را خواهند دید.
 ۳۸ :۳ (bعیسی از نسل  .........بود ،اولین انسانی که خدا خلق نمود و پدر نسل
بشر.
 ۲۷ :۴ (cعیسی اشاره میکند ک ه تنها شخص مبروصی ک ه در زمان الیشع شفا
پیدا کرد نعمان  ...........بود.
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 ۳۷- ۲۵:۱۰ (dدر داستانی ک ه مسیح درباره همسای ه خوب بیان نمود آن شخص
 .........بود.
 ۱۶ :۱۷ (eاز بین ده مبروص تنها شخصی ک ه بعد از شفا یافتن بهوسیله عیس ی
برای تشکر از عیسی آمد  ..........بود.
 ۴۷ :۲۴ (fعیسی فرمود» :به نام او به همه  .................برای توبه و آمرزش
گناهان موعظه کرده شود.

کار روحالقدس
در بین اناجی ل همنظر ،انجی ل لوقا بیش از بقی ه به کار روحالقدس اشاره مینماید.
او نشان می د هد ک ه چگونه روحالقدس در تمام جنبه های زندگی مسی حی عمل
میکند .او همچنین به خدمت روحالقدس در زندگی اشخاص مهم اشاره مینماید.
تمرین زیر به شما ک مک میکند تا همانطوری ک ه لوقا ذکر نموده است ،روش های
خاصی را که روحالقدس از طریق آنها خدمت مینماید ،کشف نمایید.
 - ۹جدول زیر را در دفتر خود رسم کنید .آیات را مطالعه نموده و اطالعات
خواسته شده را بنویسید .اولین مورد برای نمونه نوشته شده است )  ۳۵:۱دو جواب
دارد(.
آیهها

۱۵:۱
۳۵:۱
۴۲- ۴۱:۱
۶۷:۱
۲۶- ۲۵:۲
۳۵:۱
۲۲:۳
۱:۴
۱۴:۴و۱۸
۲۱:۱۰
۴۹:۲۴

شخص

یحیی

کار روح القدس

روحالقدس او را از همان موقع تولد پر نمود .

اناجی ل لوقا و یوحنا ۱۰۷

نگارش زیبا
در انجی ل لوقا  ۴سرود یا شعر زیبا وجود دارد .سرود مریم )  ،(۵۵- ۴۶:۱سرود
زکریا )  ،(۷۹- ۶۷:۱سرود فرشتگان )  (۱۴ :۲و دعای شمعون )  .(۳۲- ۲۹:۲هرکدام از
این سرودها درواقع پرستش می باشد و به انجیل لوقا زیبایی خاصی می بخشد.
بهعالوه توانایی ادبی لوقا درنحوه بیان وقایع زندگی مسیح ،مثال ها و تعالیم او به
خوبی مشاهده میشود .برای مثال ،توضی حات زنده و روشنی ک ه درباره پسر گمشده
و برادر حسود او )  (۳۲- ۱۱:۱۵و یا درباره فریسی ریاکار و باجگیر بیان مینماید
)  .(۱۴- ۹:۱۸مهارت لوقا در بیان تعالیم مسیح باعث شده است ک ه انجیلش برای ما
حالت زندهای داشته باشد ،توانایی و استعداد لوقا در بیان وقایع ک متر از جذابیت آنها
نمی باشد .زمانی ک ه توضیح ساده لوقا را درباره ظاهر شدن مسیح به دو نفر از
شاگردانش در راه عموآس مطالعه میکنیم چه احساس عمیقی در ما بهوجود میآید
قتا که لوقا در بهکارگیری لغات استاد بوده و امروز ما از استعداد او
)  .(۳۲- ۱۳:۲۴حقی ً
بهره مییابیم.
 - ۱۰قسمت خصوصیات ویژه انجیل لوقا را مروری نموده ،سپس در دفتر خود
درباره هرکدام از خصوصیات ویژه ک ه در زیر آمده است ،توضیح داده و مثالی از
انجی ل لوقا برای هرکدام به همراه آیه مربوطه ذکر نمایید .برای اولین مورد نمونهای
داده شده است.
 (aتوجه به زنان ،کودکان و فقرا .لوقا درباره احساس مریم زمانی ک ه فرشته با او
سخن گفت توضیح می دهد ) ) .(۳۸- ۲۶:۱این نمونه را بهعنوان پاسخ خود انتخاب
نمایید(.
 (bآگاهی از علم پزشکی
 (cدیدگاه جهانی
 (dتوجه به کار روحالقدس
 (eنگارش زیبا
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محتوا
زنجیره وقایع در انجیل لوقا از همان الگوی عمومیای پیروی میکند که در متی
و مرقس دیده میشود .البته مقدار قابل مالحظهای از مطالب وجود دارد که فقط لوقا
ذکر مینماید .هدف اصلی لوقا معرفی عیسی بهعنوان شخص کاملی است که
بهوسیله روحالقدس قدرت یافته و نجات دهنده همه انسان ها می باشد .انجیل لوقا،
در میان اناجی ل همنظر تنها انجیلی است ک ه لقب »نجات دهنده« را برای عیسی بهکار
می برد ) .(۱۱ :۲
تقسیم بندی زیر شما را در مطالعه انجیل لوقا ک مک مینماید .در دفتر خود به
سؤاالتی ک ه در هر قسمت آمده است ،پاسخ دهید .این تقسیم بندی و آیات مربوطه را
حفظ نمایید.

انجیل لوقا :انجیل نجاتدهنده
 (۱نجات دهنده آماده میشود ۱۳:۴ - ۱ :۱ -
 - ۱۱بهطور خالصه عکسالعمل های مریم و یوسف را در موارد زیر بیان نمایید.
 (aهنگامی که شمعون پیر برای عیسی در هیکل دعا نمود.
 (bزمانی ک ه عیسی به آنها پاسخ داد که او می بایست در خانه پدر خودش بماند.
 (۲خدمات نجات دهنده -

۱۷ :۹ - ۱۴ :۴

 - ۱۲در این قسمت گزارش  ۱۰مورد از شفا یافتن ،آزاد شدن از ارواح شریر و یا
زنده شدن اشخاص بهوسیله عیسی ذکر شده است .هر یک از این اشخاص را نام
برده و آیات مربوطه را ذکر نمایید.
 (۳مشک الت و زحمات نجات دهنده -

۲۸:۱۹ - ۱۸ :۹
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منحصرا در انجی ل لوقا دیده میشود .مخصوصا ً
تقریًبا تمام مطالب این قسمت
ً
مطالبی ک ه در  ۱۴:۱۸ - ۵۱ :۹و  ۲۸- ۱:۱۹آمده فقط در این انجی ل وجود دارد.
 - ۱۳در زیر لیستی از مثل ها ،تعالیم و وقایعی ک ه در این قس مت ذکر شده است،
نوشته شده .در جلوی هر کدام شماره باب و آیات مربوطه را بنویسید .اولین مورد
بهعنوان نمونه نوشته شده است.
 (aعیسی سقوط کردن شیطان را توضیح می دهد۱۸:۱۰ .
 (bعیسی میگوید ک ه »معجزه یونس نبی« به آنها داده خواهد شد............. .
 (cفریسیان به عیسی میگویند که هیرودیس میخواهد او را بکشد............... .
 (dعیسی درباره مرد ثروتمند و ایلعازر فقیر سخن میگوید.................. .
 (eزکی با عیسی مالقات میکند و بعد از آن اعالم میکند ک ه پس از این روش
زندگی خود را عوض خواهد نمود.................. .
 (۴نجات دهنده ،نجات را مهیا مینماید -

۵۳:۲۴ - ۲۹ :۱۹

 - ۱۴جمالت صحیح را براساس اطالعاتی ک ه در این قسمت داده شده است،
مشخص نمایید.
 (aعیسی فرمود به این دلیل شهر اورشلیم خراب خواهد گردید که مردم ،زمان
تفقد خدا را تش خیص ندادند.
 (bرئیس کاهنان و معلمین شریعت نتوانستند تشخیص دهند ک ه َمثل کارگران
تاکستان مربوط به آنها بود.
 (cعیسی درباره عالمت هایی ک ه در خورشید ،ماه و ستارگان در زمان آمدن پسر
انسان رخ خواهد داد ،سخن گفت.
 (dمسیح را پس از دستگیری به خانه رئیس کهنه برده و در هنگام سپیده دم او
را برای محاکمه به حضور شورای عالی یهود بردند.

 ۱۱۰درس چهارم

 (eچون عیسی گفت که پادشاه یهودیان است ،پی الطس ،او را به نزد هیرودیس
فرستاد.
 (fعیسی قبل از اینکه به یازده شاگرد خود در اورشلیم ظاهر بشود ،خود را به
دو شاگردش در راه عموآس ظاهر نمود.
در هنگام مطالعه گزارش زیبا و جالب لوقا از زندگی عیسی ،می بینیم که مسیح
چگونه نبوتی را که خودش اعالم نمود ،به انجام رساند )  .(۱۹- ۱۸:۴می بینیم که
چگونه روحالقدس بر او قرار میگیرد و او به بینوایان خبر رحمت می دهد و اسیران
را به آزادی ،کوران را به بینایی و مظلومان را به رهایی بشارت می دهد و سال
پسندیده خداوند را اعالم مینماید .چه نجات دهنده عالی و پرشکوهی!

انجیل یوحنا  -انجی ل پسر خدا
برای بسیاری از مردم ،انجی ل یوحنا دوست داشتنیترین کتاب کالم خدا می باشد.
این انجی ل دارای یک نوع روحانیت زیبا ،ع میق و منحصر بهفرد می باشد .پیغامش فکر
انسان را تسخیر مینماید و تمام وجود را به یک مبارزه قدرتمند و الزامآور دعوت
مینماید .این انجیل که بهوسیله یوحنای رسول» ،شاگردی که مسیح او را محبت
مینمود« نوشته شده است ،خواننده را به داشتن مشارکتی صمی می با خداوند تشویق
میکند ،رابطهای ک ه تمام افراد نزدیک به او آن را تجربه کردند .باشد ک ه در حین
مطالعه این حقایق بیان شده ،مشارکت ما با عیسی مسیح صمی میتر و قویتر گردد.

نویسنده
بسیاری از دانشمندان کتابمقدس معتقد هستند که یوحنای رسول نویسنده
انجی ل چهارم می باشد .او ک ه یکی از  ۱۲شاگرد عیسی بود به همراه پطرس و یعقوب
جزو اشخاصی بود ک ه با عیسی مشارکت و ارتباط نزدیکی داشت )مرقس  ۳۷ :۵و

اناجی ل لوقا و یوحنا ۱۱۱
 ۲ :۹و  .(۳۲ :۱۴او »شاگردی بود ک ه مسیح او را محبت مینمود« )یوحنا  ۲۳ :۱۳و
 ۲۶ :۱۹و  ۲ :۲۰و ۷ :۲۱و  .(۲۰برادر او یعقوب بود و هردو آنها پسران زبدی بودند
)متی  .(۲۱ :۴یوحنا خودش شاهد عینی وقایعی است که گزارش مینماید )یوحنا
 ۱۴ :۱و  ۳۵ :۱۹و .(۲۴ :۲۱
 - ۱۵در دفتر خود به سؤاالت زیر درباره نویسنده انجیل یوحنا پاسخ دهید .در
پاسخ خود از مطالبی ک ه در پاراگراف باال بیان شد و آیاتی که ذکر شده است ،استفاده
نمایید.
(a

نویسنده ،چه رابطهای با عیسی داشت.

(b

نویسنده ،چه رابطهای با سایر شاگردان داشت.

(c

نویسنده ،چه نوع اطالعاتی درباره وقایع زندگی عیسی داشت.

تأکیدها
یوحنا خودش بهطور واضح هدفی را که از نوشتن وقایع زندگی مسیح داشته
است ،بیان مینماید.
»و عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشده،
لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید ک ه عیسی مسیح و پسر خداست و تا ای مان
آورده و به اسم او حیات یابید«.
بنابراین می بینیم ک ه یوحنا با دقت زیاد مطالب خویش را با توج ه به هدفی ک ه در
ذهن خود داشته ،انتخاب مینماید :هدایت کردن مردم برای اینکه ای مان بیاورند که
عیسی پسر خداست  .مطالبی ک ه یوحنا انتخاب کرده است بر اعمال و گفتار مسیح
تأکید مینماید .و اعمال و گفتار مسیح با یکدیگر ثابت میکنند ک ه عیسی همان
شخصی است ک ه ادعا مینماید .یوحنا همچنین عکسالعمل مردم را درارتباط با
مسیح به تصویر میکشد .پاسخ های آنها بیان کننده مضمون اصلی ای مان است که
یوحنا درنظر دارد.
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یوحنا به کارهایی که عیسی انجام داد توجه زیادی نشان می دهد .هفت معجزه
مسیح در انجیل او ذکر شده است ک ه یوحنا آنها را »نشانه ها« مینامد .این معجزات بر
روی همدیگر قدرت و حاک میت کامل عیسی را بهعنوان پسر خدا نشان می دهد و
بیان کننده جنبه خدایی او می باشد.
 - ۱۶هفت معجزهای که یوحنا در انجیل خود بیان نموده در زیر آمده است.
هرقسمت را بخوانید و سپس تعیین کنید هرکدام بیان کننده کدام جنبه از اقتدار مسیح
می باشد.
۱۱- ۱ :۲ (a

 - ۱قدرت بر فاصله و زمان

۵۴-۴۶ :۴ (b

 - ۲قدرت بر مرگ

۹- ۱ :۵ (c
۱۴- ۱ :۶ (d

 - ۳قدرت بر قوانین طبیعی
 - ۴قدرت برای رفع نیازهای مادی انسان ها بدون

۲۱-۱۶ :۶ (e

درنظرگرفتن محدودیت ها

۱۲- ۱ :۹ (f
۴۶-۱ :۱۱ (g
عالوه بر این هفت نشانه ،نشانه دیگری نیز وجود دارد ک ه از همه آنها بزرگتر
می باشد :قیام مسیح از میان مردگان )باب ۲۰و  .(۲۱پولس رسول میفرماید ک ه مسیح
» با زنده شدنش پس از مرگ ،ثابت کرد ک ه فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس
الهی است« )رومیان  .(۴ :۱این واقعه بهترین و عالیترین دلی ل برای اثبات الوهیت
مسیح بهعنوان پسرخدا می باشد.
یوحنا همچنین بر سخنان مسیح تأکید مینماید .اکثر خطابه هایی که او بیان
میکند ،سخنانی است ک ه مسیح پیرامون شخصیت خودش ایراد نموده است.

اناجی ل لوقا و یوحنا ۱۱۳
در میان آنها هفت »من هستم« وجود دارد ک ه عبارتند از:
» -۱نان حیات هستم«
» -۲نور جهان هستم«

۳۵ :۶
 ۱۲ :۸و ۵ :۹

» -۳پیش از آنکه ابراهیم متولد شود ،من هستم«

۵۸ :۸

» -۴شبان نیکو هستم«
» -۵قیامت و حیات هستم«

۱۱:۱۰
۲۵:۱۱

» -۶راه و راستی و حیات هستم«
» -۷تاک حقیقی هستم«

۶ :۱۴
۱ :۱۵

بسیاری از دانشمندان کتابمقدس این سخنان را بسط و توسعه خروج ۱۴:۳
می دانند که در آنجا خدا به موسی میگوید ک ه نام او »من هستم« می باشد .این سخنان
نه تنها بر جنبه الهی مسیح تأکید مینماید )  ۵۸ :۸را بخوانید( بلک ه آشکار کننده
چگونگی ارتباط او با پدر می باشد.
 - ۱۷در لیست زیر  ۳مورد از »من هستم« ها ذکر شده است .هرکدام از آنها بهطور
خاص به یکی از » هفت نشانهای« که یوحنا ذکر کرده مربوط میگردد ) به سؤال ۱۶
رجوع کنید( .در دفتر خود این سه مورد را نوشته و در جلوی هرکدام معجزهای را که
به آن مربوط میگردد بنویسید .و محل آیات را نیز مشخص نمایید.
» (aنان حیات هستم«
» (bنور جهان هستم«
» (cقیامت و حیات هستم«
به غیر از این مطالب ،انجی ل یوحنا تعالیم مهم دیگری را نیز شامل میگردد .از
قبیل :تولد تازه ) باب  ،(۳آب زنده )باب  ،(۴اقتدار پسر ) باب  (۵و کار روحالقدس
) باب های  ۷و  .(۱۶-۱۴یوحنا همچنین دعای مسیح را ک ه برای خود و شاگردان
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نمود ،بیان مینماید )باب  ،(۱۷این دعا درباره طبیعت مسیح ،یگانگی او با پدر و
هدف غاییاش برای اشخاصی که به او ایمان میآورند ،توضیح بیشتری می دهد.
یوحنا نه تنها بر سخنان و اعمال عیسی تأکید مینماید بلک ه گفتگوهای عیسی با
بعضی از مردان و زنان را بهصورت برجستهای بیان مینماید .او نشان می دهد که
چگونه عیسی ،به منظور ای مان آوردن اشخاص ،آنها را به یک جنگ درونی میخواند.
گفتگوهایی ک ه یوحنا شرح می دهد بهشک ل واضحی موضوع اصلی انجیل یوحنا را
به تصویر میکشد  -ای مان به عیسی مسیح.
 - ۱۸گفتگوهای شخصیای را ک ه محل آیات آنها در زیر داده شده ،مطالعه
نمایید .در دفتر خود ،نام شخص را در جلوی آیات نوشته و بهصورت مختصر
توضیح دهید که آنها چگونه به دعوت عیسی برای مبارزه درونی پاسخ دادند.
۵۴- ۴۳:۴ (a
 ۷- ۱ :۹ (bو ۳۸- ۳۵
۲۷- ۱۷:۱۱ (c
۱۶:۱۹ - ۲۸ :۱۸ (d
۲۸- ۲۴:۲۰ (e
 - ۱۹همانطور ک ه مطالعه نمودید .یوحنا از طریق بیان تعالیم ،معجزات و
گفتگوهای شخصی عیسی بر هدفی که در انجیل خود دارد تأکید مینماید .جمالت
زیر را بهگونهای کامل نمایید که بیان کننده این مطلب باشد ک ه چگونه یوحنا از
هرکدام از این مفاهیم برای به تصویر کشیدن هدف اصلی خود یعنی ای مان به عیسی
مسیح بهعنوان پسر خدا استفاده مینماید.
 (aاز همه معجزاتی ک ه عیسی ظاهر نمود ،یوحنا هفت مورد آن را انتخاب نمود
تا  ..............نشان بدهد.
 (bبسیاری از خطابه هایی که یوحنا گزارش مینماید ،خطابه هایی هستند ک ه در
آنها عیسی حقایقی را درباره  ............تعلیم می دهد.

اناجی ل لوقا و یوحنا ۱۱۵
 (cیوحنا تعدادی از گفتگوهای شخصی عیسی را با افراد دیگر بهعنوان
نمونه هایی از  ....................بیان می دارد.
با بررسی اعمال و گفتگوهای شخصی عیسی که یوحنا گزارش نموده است،
میتوان بدون هیچ نوع شکی دلی ل یوحنا را برای نوشتن شهادت خویش فهمید :بیان
این حقیقت ک ه ای مان به عیسی ،پسر خدا ،ضروری و تنها طریق حیات جاودانی
می باشد )یوحنا .(۳۶ :۳

خصوصیات ویژه
انجی ل یوحنا دارای خصوصیات ویژه فراوانی می باشد .از میان آنها ما سه
خصوصیت مهم را بررسی خواهیم نمود :ارتباط آن با اناجیل همنظر ،کلمات و
اصطالحات و سرانجام دیدگاه ویژه و اختصاصی آن درباره مسیح.

ارتباط آن با اناجیل همنظر
انجی ل یوحنا در مقایسه با اناجیل همنظر به طور مشخصی متفاوت می باشد.
اناجیل همنظر با وجود تمام تفاوت های موجود ،در مقایسه با انجی ل یوحنا تا
اندازهای به همدیگر شبیه می باشند .برای مثال :خدمات مسیح در جلی ل بهوسیله تمام
اناجی ل همنظر گزارش شده است در صورتی که توجه یوحنا بیشتر بر خدمات مسیح
در یهودی ه می باشد .به استثناء دو معجزهای ک ه در یوحنا  ۲۴-۱ :۶بیان شده است و
همچنین گزارش محاک مه ،مرگ و قیام مسیح ،بقی ه مطالبی که یوحنا ذکر میکند
مختص خودش می باشد و در هیچ جای دیگر دیده نمیشود.
باوجود چنین تفاوت هایی ،باز هم نکات مهمی وجود دارد ک ه بین انجی ل یوحنا و
اناجی ل همنظر مشتر ک است .اگر چه اکثر مطالبی ک ه یوحنا بیان مینماید با مطالب
اتفاقا در اغلب
ً
اناجیل همنظر متفاوت است ولی با آنها تناقض و مغایرتی ندارد.
موارد گزارش یوحنا برای وقایعی که اناجی ل همنظر ذکر مینمایند ،نقش زمینه و
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تک می ل کننده را دارد .برای مثال ،به دلیل نامشخص بودن زمان در گزارش متی ،مرقس
و لوقا این امکان وجود دارد ک ه مدت خدمت مسیح ک می بیشتر از یک سال فرض
شود .در صورتی ک ه یوحنا در گزارش خود سه عید فصح )شاید هم چهار عید( را که
سالی یک بار برگزار میشد ،ذکر مینماید .بنابراین ما درمییابیم که خدمت مسیح
حداقل سه سال طول کشید .اطالعاتی را ک ه یوحنا ذکر مینماید به بهترین وجهی
دیدگاه اناجی ل همنظر را درباره زندگی مسیح روشن میکند.
قبال ً دیدیم ک ه یوحنا هنگام نوشتن گزارش خود هدف خاصی در ذهن داشته
است .این امکان نیز وجود دارد که در زمان نگارش انجیل یوحنا ،اناجیل همنظر
)متی ،مرقس و لوقا( در دسترس مردم قرار داشتهاند .به هرحال چه آنها قبال ً نوشته
شده باشند و چه نوشته نشده باشند ،یوحنا از آنها استفاده ننموده است .یوحنا به
عنوان شاگردی ک ه مورد محبت عیسی بود ،تجربیات عمیق و غنی و درک و آگاهی
منحصربهفرد خود را از عیسی و پیام او بیان می دارد .امروزه ما از دید عمیق روحانی
و حقایقی ک ه خدا به یوحنا داده است ،استفاده فراوانی می بریم.
 - ۲۰انجی ل یوحنا بدین سبب با اناجیل همنظر مربوط میگردد که
 (aاطالعاتی را ک ه اناجیل همنظر بیان میکنند ،تصحیح مینماید.
 (bاطالعاتی را که اناجی ل همنظر بیان میکنند ،کامل مینماید.
 (cهیچ ارتباطی با اطالعاتی ک ه اناجیل همنظر می دهند ،ندارد.

اصطالحات و کلمات
در انجی ل یوحنا بیشتر از سایر اناجی ل همنظر از اصطالحات مشخصی استفاده
شده است .ک ه بعضی از آنها عبارتند از :ماندن ،ای مان ،عید ،یهود ،نور ،حیات و
زندگی ،محبت ) هم بهصورت اسم و هم بهصورت فعل( ،حقیقت و راستی ،شهادت
و دنیا .این اصطالحات از اهمیت و معنای مخصوصی برخوردار می باشند و الزم

اناجی ل لوقا و یوحنا ۱۱۷
است که به دقت مطالعه شوند .چون هرکدام برای درک مفاهی می که یوحنا بیان
مینماید ،مانند یک کلید می باشند.

دیدگاه ویژه و اختصاصی انجیل یوحنا درباره مسیح
تمام اناجی ل مسیح را بهعنوان پسر خدا معرفی مینمایند .اما شاید یوحنا بیش از
بقیه با بیانی واضح و آشکار اعالم می دارد که مسیح خداست و از ازل وجود داشته
است )یوحنا ۱ :۱و ۵۸ :۸ ،۱۴و  .(۵ :۱۷یوحنا انجی ل خودش را نه از ابتدا بلک ه در ابتدا
آغاز مینماید .برای یوحنا بیتلحم و آخور آغاز موجودیت مسیح نبودند ،بلک ه زمانی
ک ه او جسم پوشید.
انجیل یوحنا همچنین واقعیت دیگری را نیز درباره شخصیت مسیح آشکار
مینماید .یوحنا مسیح را بهعنوان کلمه معرفی میکند .از بین نویسندگان اناجیل،
یوحنا تنها شخصی است که از این اصطالح برای اشاره به مسیح استفاده مینماید.
اصطالح »کلمه« چندین معنی را تداعی میکند .معنی متداول آن اشاره به مفاهی می
میکند که اشخاص بهوسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار مینمایند .برای یهودیان
»کلمه خدا« اصطالح آشنایی بود که اغلب در عهدعتیق استفاده شده است ) برای مثال
به مزمور  ۶ :۳۳توجه کنید( .بعضی از یهودیان آن را برای »ماشیح« بهکار می بردند که
قرار بود بیاید .در یونانی این اصطالح داللت به ظهور و تجلی الهی دارد .وقتی که
یوحنا اعالم میکند ک ه عیسی »کلمه« است ،در واقع هردو این معانی را مد نظر دارد.
بدین طریق یوحنا هم به یهودیان و هم به یونانیان نشان می دهد که عیسی همان
خدایی است که با انسان ارتباط برقرار کرده است .دلیل اشتیا ق و هدف خدا از این
عمل به گونهای بیان گردیده ک ه بهوسیله مردم قابل درک و فهم باشد.
 - ۲۱در زیر تعدادی از آیات انجیل یوحنا ذکر شده است .آنها را مطالعه کرده و
تعیین کنید کدام یک مثال مناسبی از کاربرد لغات ویژهای است ک ه یوحنا بهکار برد.
۴ :۱ (a
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۱۹ :۲ (b
۵۷:۱۱ (c
۹ :۱۵ (d
۳۷:۱۸ (e
 - ۲۲دیدگاه متمایزی ک ه یوحنا درباره مسیح بیان مینماید در ارتباط با
 (aعملی شدن نبوت های مسی حایی است.
 (bقدرت مسیح برای انجام معجزات می باشد.
 (cتشخیص هویت مسیح بهعنوان کلمه می باشد.

محتوا
در حین مطالعه انجیل یوحنا متوجه خواهید شد که چطور موضوع اصلی آن یعنی
»ای مان« در سرتاسر انجی ل مطرح میگردد .توجه کنید که چگونه انجی ل یوحنا
رابطهای را که بین عیسی و پدر آسمانیاش وجود داشت ،توضیح می دهد .همانطور
ک ه قبال ً متوجه شدید این انجیل از بسیاری لحاظ بینظیر می باشد .عیسی در این
انجی ل در جاللی ک ه بهعنوان تنها پسر خدا ،و شخصی ک ه حیات جاودانی را برای
تمام افرادی ک ه به او ای مان بیاورند به ارمغان میآورد ،دیده میشود.

انجیل یوحنا  :انجیل پسر خدا
 (۱ظهور پسر خدا -

۵۱- ۱ :۱

 - ۲۳این قسمت بیان مینماید که دو شخص عیسی را »پسر خدا« مینامند .این
دو نفر عبارتند از:
 (aی حیی تعمیددهنده
 (bاندریاس
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 (cفیلیپس
 (dنتنائی ل
۷۱:۶ - ۱ :۲

 (۲معرفی شدن پسر خدا -

 - ۲۴مسیح در این قسمت چند گفتار مهم بیان نمود .تعیین نمایید هرکدام از این
گفتارها ) در ستون سمت راست( خطاب به چه شخص یا اشخاصی ) در ستون سمت
چپ( بیان شده است.
» (aاین قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود« ) باب دوم(
 » (bباید شما از سرنو مولود گردید« ) باب سوم(
ابدا تشنه نخواهد شد« ) باب
» (cکسی ک ه از آبی ک ه من به او می دهم بنوشد ً
چهارم(
» (dآنچه پدر میکند همچنین پسر نیز میکند« ) باب پنجم (
» (eک المی را که من به شما میگویم روح و حیات است« ) باب ششم(
 - ۱شاگردان
 - ۲نیقودی موس
 - ۳یهودیان
 - ۴زن سامری
 (۳مخالفت با پسر خدا -

۱۱ :۱۲ - ۱ :۷
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 - ۲۵جمالت زیر را ک ه هر کدام بیان کننده واقعهای می باشد ،مطالعه نمایید.
سپس در دفتر خود بنویسید که یهودیان در هرواقعه چه عکسالعملی از خود نشان
دادند.
 (aعیسی گفت» :قبل از اینک ه ابراهیم متولد شود ،من هستم« )باب هشتم(
 (bشخص کوری ک ه عیسی او را شفا داده بود به یهودیان گفت اگر عیسی از
جانب خدا نبود ،نمیتوانست هیچ کاری انجام بدهد ) باب نهم(
 (cعیسی ،ایلعازر را از میان مردگان ،زنده نمود ) باب یازدهم(
 (۴حقانیت پسر خدا -

۲۵:۲۱ - ۱۲ :۱۲

 - ۲۶جمالت صحیح را مشخص نموده و در دفتر خود جمالت اشتباه را
بهصورت صحیح بنویسید.
 (aعیسی ،اهمیت خدمت کردن را بهوسیله شستن پایهای شاگردانش نشان داد.
 (bعیسی مثال تا ک و شاخه هایش را برای تشریح کار روحالقدس بیان نمود.
 (cدو شخصی که بدن عیسی را برای دفن آماده نمودند ،فیلیپس و یوحنا بودند.
 (dسومین دفعهای ک ه عیسی به شاگر دانش ظاهر شد ،زمانی بود ک ه آنها یک روز
صبح برای ماهیگیری به کنار دریا رفته بودند.
انجی ل یوحنا ،به ما رابطه زیبا و بی همتایی را که عیسی در طول زندگی خود بر
زمین با پدر داشت ،نشان می دهد .به هنگام دعا در جلوی قبر ایلعازر او به باال نگاه
کرد و گفت» :ای پدر تو را شکر میکنم که سخن مرا شنیدی! و من می دانستم که
همیشه سخن مرا میشنوی «.او چه اعتماد عظی می در پدر داشت! و از طریق او ما
میتوانیم با پدر رابطه داشته باشیم .یوحنا به ما میگوید که به تمام کسانی که عیسی
را پذیرفته و بهنام او ای مان میآورند »این حق عطا میشود که فرزندان خدا بشوند«
)  .(۱۲ :۱چه امتیاز پر شکوهی !
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خودآزمایی
سؤاالت انطباقی

 - ۱تعیین کنید هرکدام از جمالت )سمتراست ( مربوط به کدام انجیل )سمت

چپ( میگردد.
 (aبهوسیله شخصی نوشته شده است ک ه کتاب اعمال را نیز نوشته است .
 (bهفت معجزه عیسی در آن ثبت شده و این هفت معجزه عالئم نامیده شده
است .
 (cجزئیاتی را درباره تاریخ سیاسی سرزمین فلسطین ذکر مینماید.
 (dتوسط شاگردی نوشته شده است ک ه خودش شاهد عینی زندگی عیسی بوده
است .
 (eعیسی را بهعنوان »کلمه« معرفی مینماید.
 (fمثال ثروتمند احمق را بیان میکند.
 (gسرود مریم و ایلعازر را ذکر مینماید.
 - ۱انجیل لوقا
 - ۲انجیل یوحنا

جمالت صحیح و غلط .جمالت صحیح را مشخص کنید.

 - ۲بین اناجیل همنظر فقط لوقا لقب نجات دهنده را برای مسیح بهکار می برد.
 - ۳انجیل لوقا و یوحنا دوران کودکی عیسی را شرح می دهند.
 - ۴لوقا بیشتر از یوحنا بر شرایط تاری خی زندگی مسیح تأکید مینماید.
 - ۵اصطالحات حقیقت ،ای مان و محبت بیشتر در انجی ل یوحنا دیده میشود تا

اناجیل همنظر.
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 - ۶انجی ل یوحنا نشان می دهد ک ه ت مام اشخاصی ک ه با عیسی مالقات کردند،
ای مان خود را به او اعالم نمودند.
 - ۷تقریًبا تمام تعالی می را ک ه یوحنا ذکر مینماید در اناحیل همنظر نیز دیده
میشود.

سؤاالت چند جوابی .کاملترین جواب را انتخاب نمایید.
 - ۸لوقا به چه طریقی بر جنبه الهیاتی خدمت عیسی تأکید مینماید؟
 (aجزئیات ویژهای را درباره اشخاصی ک ه عیسی شفا داد ،بیان مینماید.
 (bاز طریق بیان تعالیم عیسی درباره »پسر انسان«.
 (cبیان مثال هایی درباره ثروت و فقر.
 - ۹یوحنا بیان میکند که مطالب خود را به دقت به این منظور انتخاب نموده تا
 (aنشان بدهد که عیسی پسر خداست و مردم را هدایت کند ک ه به او ای مان
بیاورند.
 (bگزارش کاملی از تمام معجزاتی ک ه عیسی انجام داد ،بیان نماید.
 (cزمینهای برای وقایعی ک ه اناجیل همنظر بیان مینمایند ،فراهم کند.

این آخرین درس از بخش اول این کتاب درسی می باشد .بعد از
اتمام این خودآزمایی ،دروس  ۱تا  ۴را مرور کرده ،به سؤاالت
آزمون میانی  ۱پاسخ دهید .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.
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پاسخ صحیح تمرینها
 (a - ۱۴صحیح ) (۴۴ :۱۹
 (bغلط ) (۱۹ :۲۰
 (cصحیح ) (۲۷- ۲۵:۲۱
 (dصحیح ) ۵۴ :۲۲و (۶۶
 (eغلط ) ۶ :۲۳و (۷
 (fصحیح )  ۱۵ :۲۴و (۳۶-۳۳
 (a - ۱زمانی ک ه پولس رساله دوم تی موتائوس را نوشت ،لوقا تنها کسی بود که با
او مانده بود.
 ( bلوقا به همراهی چند نفر دیگر جزو همکاران پولس بودند.
 ( cلوقا دوست عزیز پولس بود.
 - ۱۵پاسخ شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 (aشاگردی بود که عیسی او را محبت مینمود و یکی از سه نفری بود
ک ه با عیسی رابطه نزدیک داشتند.
 (bاو برادر یعقوب و یکی از  ۱۲شاگرد عیسی بو د.
 (cاو شاهد عینی وقایع زندگی عیسی بود.
 (a - ۲او تولد انسانی داشت.
 ( bاو دوران کودکی و رشد را تجربه نمود.
 ( cاو غذا میخورد و گرسنه میشد.
 ( dاو از احساسات انسانی برخوردار بود.
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۴ (a - ۱۶
۱(b
۱(c
۴(d
۳(e
۱(f
۲(g
 (b- ۳اولین سرشماری زمانی انجام شد که کیرینیوس به دستور اوغسطس
قیصر ،فرماندار سوریه بود ) .(۲- ۱ :۲
 (dپنطیوس پی الطس زمانی که ی حیی تعمیددهنده موعظه مینمود ،فرماندار
یهودی ه بود ) .(۲-۱ :۳
 (a - ۱۷غذا دادن به  ۵۰۰۰نفر )  ۱۵- ۱ :۶و .(۴۰- ۲۵
 ( bشفای کور مادرزاد )  ۱۲ :۸و .(۱۲- ۱ :۹
 (cزنده کردن ایلعازر ) .(۴۴- ۱۷:۱۱
 - ۴پاسخ شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
 (aاو با ابرهای آسمان میآید )توجه داشته باشید ک ه عیسی این نبوت را
درباره خودش بهکار بر د(
 (bبه او اقتدار ،جالل و قدرت سلطنت داده شد.
 (cجمیع قوم ها ،ملت ها و مردم از هر زبانی ک ه باشند او را پرستش
خواهند نمود.
 (dاو پادشاهی و سلطنت جاودانی خواهد داشت.
 - ۱۸پاسخ شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 (aیک افسر حکومتی ،او و ت مام اهل خانوادهاش ایمان آوردند.
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 (bکور مادرزاد ،ای مان خودش را به عیسی اعالم نمود و او را پرستش
کرد.
 (cتوما ،به عیسی گفت که ای مان دارد او پسر خدا است.
 (dپی الطس ،به سخنان مسیح گوش کرد اما او را به سربازان سپرد تا
مصلوب شود.
 (eمرتا ،او گفت که عیسی خداوند و خدای او است.
 - ۵پاسخ شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
بر انسانیت مسیح تأکید مینماید تا نشان بدهد ک ه او با ما ارتباط نزدیکی دارد و از
همان نژاد انسانی است ک ه ما متعلق به آن هستیم.
 - ۱۹پاسخ شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 (aقدرت و حاک میتی ک ه عیسی بهعنوان پسر خدا داشت
 (bشخص خودش و رابطهاش با پدر
 (cای مان و بیای مانی
 (a - ۶در ابتدا وقتی فرشته با مریم سخن گفت او دچار پریشانی و ترس
گردید.
 (dدر هنگام مالقات با الیصابات ،مریم خدا را شکر نمود و او را جالل
داد.
 (eمریم در قلب خود درباره وقایعی ک ه رخ می داد ،تفکر میکرد.
 (b - ۲۰اطالعاتی را که اناجی ل همنظر بیان میکنند ،کامل مینماید.
 (b - ۷یایروس فقط همین یک دختر را داشت.
۴ :۱ (a - ۲۱
۹ :۱۵ (d
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۳۷:۱۸ (e
 (a - ۸تمامی بشر
 (bآدم
 (cسریانی
 (dسامری
 ( eسامری
 (fامت ها
(c - ۲۲تشخیص هویت مسیح بهعنوان کلمه می باشد.
 ،۳۵ :۱ - ۹مریم :روحالقدس بر او قرار گرفت.
 ،۴۲- ۴۱:۱الیصابات :روحالقدس او را پر کرد و او نبوت نمود.
 ،۶۷ :۱زکریا :روحالقدس او را پر نمود و او نبوت کرد.
 ،۲۶- ۲۵:۲شمعون ،روحالقدس در رابطه با مسیح به او مکاشفهای بخشید.
 ،۳۵ :۱عیسی ،نطفۀ او توسط روحالقدس در رحم او قرار گرفت.
 ،۲۲ :۳عیسی ،روحالقدس به صورت یک جسم بر او قرار گرفت .
 ،۱ :۴عیسی :رو حالقدس او را به بیابان راهنمایی کرد.
۱۴ :۴و ،۱۸عیسی :روحالقدس به او قدرت برای خدمت نمودن داد.
 ،۲۱ :۱۰عیسی :روحالقدس به او خوشی بخشید.
 ،۴۹ :۲۴شاگردان :روحالقدس به آنها قدرت بخشید تا شاهد باشند.
 (a - ۲۳ی حیی تعمیددهنده
 (dنتنائیل
 - ۱۰در درس برای هرکدام از این خصوصیات مثال هایی ذکر شده است .قسمت
خصوصیات ویژه را مرور نموده مثال های خود را مقایسه کنید.
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۳ (a - ۲۴
۲ (b
۴ (c
۳ (d
۱ (e
 (a - ۱۱از چیزی ک ه گفته شد ،متع جب و شگفتزده گردیدند ) .(۳۳ :۲
 (bآنها نتوانستند مفهوم سخنی را ک ه عیسی به آنها گفت ،بفهمند ) .(۵۰ :۲
 (a - ۲۵آنها سنگ ها برداشتند تا مسیح را سنگسار نمایند ) .(۵۹ :۸
 (bآنها شخصی را ک ه عیسی شفا داده بود از کنیسه بیرون نمودند )  ۲۲ :۹و
.(۳۴- ۳۰
 (cآنها با یکدیگر جمع شدند و توطئه چیدند که عیسی را بکشند ) - ۴۵:۱۱
.(۵۳
 - ۱۲جواب شما باید به جواب های زیر خیلی نزدیک باشد.
 ،۳۵-۳۳ :۴ (۱شخصی که روح پلید داشت.
 ،۳۹-۳۸ :۴ (۲مادر زن پطرس
 ،۱۴-۱۲ :۵ (۳یک جذامی
 ،۲۵-۱۷ :۵ (۴یک افلیج
 ،۱۱- ۶ :۶ (۵مردی ک ه دستش از کار افتاده بود.
 ،۱۰- ۱ :۷ (۶خدمتکار افسر رومی
 ،۱۷-۱۱ :۷ (۷تنها پسر یک بیوه زن
 ،۳۹-۲۶ :۸ (۸یک دیوانه
 ،۴۸-۴۰ :۸ (۹زنی که مبتال به خونریزی بود.
 ،۵۶- ۴۹:۸ (۱۰دختر یایروس
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 - ۲۶پاسخ شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 (aصحیح ) (۱۷- ۱ :۱۳
 (bغلط )  (۹-۱ :۱۵عیسی مثال تا ک و شاخه هایش را برای نشان دادن
اهمیت ماندن در او بیان نمود.
 (cغلط )  (۴۲- ۳۸:۱۹دو شخصی ک ه بدن عیسی را برای دفن آماده
نمودند ،یوسف اهل »رامه« و نیقودی موس بودند.
 (dصحیح ) (۱۴- ۱ :۲۱
۱۸:۱۰ (a - ۱۳
۲۹:۱۱ (b
۳۱:۱۳ (c
۳۱- ۱۹:۱۶ (d
۱۰-۱ :۱۹ (e

بخش دوم
کلیسا  -رشد و توسعه آن

درس پنجم

تأسیس کلیسا

در بخش اول حقایقی را درباره وضعیت جهان و سرزمینی ک ه مسیح در آن
زندگی نمود ،فرا گرفتید .از طریق مطالعۀ چهار انجیل شما دیدید ک ه چگونه عیسی
پیغام خود را به روستاها و شهرهای فلسطین رسانید .همچنین دیدید چگونه او
ملکوت خدا را اعالم نمود .ملکوتی متشک ل از افرادی ک ه از تمرد خود دست کشیده
نجات او را قبول میکنند و او را بهعنوان خداوند خو د میپذیرند .شما در جریان
وقایع مهمی ک ه در هفته زحمات  -خیانت ،دستگیری ،محاک مه و مصلوب شدن -
برای مسیح روی داد قرار گرفتید .گزارش شاهدان عینی را درباره زنده شدن پرجالل
او از میان مردگان مطالعه نمودید .همچنین فهمیدید ک ه مسیح پس از برخاستنش از
میان مردگان ،برای مدت طوالنی با شاگردانش نماند .اما قبل از صعودش به آسمان به
آنها گفت ک ه در اورشلیم منتظر بمانند تا » با قدرت الهی از عالم باال ،مجهز شوند«
)لوقا .(۴۹ :۲۴
همانطور ک ه کتاب های اعمال رسوالن ،یعقوب و غالطیان را در این درس مطالعه
مینمایید ،خواهید دید ک ه بعد از اینک ه رسوالن مطابق فرمان مسیح در اورشلیم جمع
شدند چه اتفاقی افتاد .در مورد قدرتی که دریافت نمودند و نتایج آن نیز مطالعه
خواهید نمود .خواهید دید ک ه چطور خدا روح خود را بر یهودیان و امت ها ،بدون
هیچ تفاوتی فرو ری خت و اینک ه چگونه پیغام نجات در سرتاسر امپراطوری روم
منتشر گردید .امیدواریم ک ه در حین مطالعه این درس ،در ک عمیقتری درباره کلیسا،
و قدرتی که برای خدمتگزاران خداوند قیام کرده ،مهیا می باشد ،پیدا نمایید.
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رئوس مطالب
اعمال رسوالن :گزارش عملکرد کلیسا
یعقوب و غالطیان :نامه هایی به کلیسای نوپا.

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
درباره نویسنده ،اهمیت ،خصوصیات اصلی و محتوای کتاب اعمال رسوالن
توضیح دهید.
• مکان های مهمی را ک ه در اعمال رسوالن ذکر شده است روی نقشه پیدا
نمایید.
• توضیح دهید چگونه رساله های یعقوب و غالطیان به کتاب اعمال رسوالن
مربوط میگردد.
• در نتی جه مطالعه خدمت و عملکرد روحالقدس در کلیسای اولی ه به اهمیت
کار روحالقدس بیشتر واقف خواهید گردید.
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فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را براساس اصول گفته شده مطالعه نمایید .به یاد داشته باشید تمام آیاتی
ک ه از کالم خدا به آنها اشاره شده است ،مطالعه نمایید.
 -۲در نقشه داده شده ،تمام مکان هایی ک ه در درس ذکر میشود و یا در کتاب
اعمال رسوالن آمده است ،پیدا نمایید این کار به شما در در ک چگونگی انتشار انجیل
ک مک مینماید.
 -۳بعد از اینکه درس را مطالعه نمودید ،آن را مرور کرده و به خود آزمایی آخر
درس پاسخ دهید .سپس جواب های خود را مقایسه کنید.

متن درس

اعمال رسوالن :گزارش عملکرد کلیسا

کتاب اعمال رسوالن بیان میکند که چگونه پیغام انجیل پیروز گردید و از
اورشلیم ،مرکز مذهبی دنیای یهودی ،به روم ،مرکز سیاسی دنیای رومی ،انتشار یافت.
در ضمن مطالعه ،خواهیم دید ک ه مسیح قیام کرده ،هسته مرکزی پیغام انجیل است تا
نشان دهد که چگونه او با اقتدار بهوسیله قدرت روح در رسوالن و کلیسا عمل
میکرد.

نویسنده ،هدف و اهمیت
همانطور ک ه قبال ً آموختید ،کتاب اعمال رسوالن درواقع دنباله و تک میلکننده
انجی ل لوقا می باشد .این کتاب دومین قسمت تاریخ آغاز مسی حیت می باشد و بهوسیله
لوقا که در سفرها همراه و دوست نزدیک پولس رسول بود ،نوشته شده است .لوقا
خود شاهد عینی بسیاری از وقایعی بود که در کتاب اعمال رسوالن بیان میکند،
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حضور او در این وقایع از بهکار بردن ضمیر »ما« مشخص میگردد ) برای مثال به
 ۶ :۲۰ ،۱۰ :۱۶و  ۳ :۲۷مراجعه شود( .تحت هدایت و الهام روح ،لوقا با بهکارگیری
مهارت های ادبی و آگاهی به تاریخ ،تصویر روشن و دقیقی از سال های اولی ه کلیسا
به ما می دهد.
انجی ل لوقا با فرمان عیسی مبنی بر اینک ه در اورشلیم منتظر بمانند تا از روحالقدس
پر شوند و گزارش صعود مسیح به پایان میرسد )لوقا ۴۹ :۲۴و  .(۵۱کتاب اعمال
رسوالن با همان دو واقعه آغاز میگردد )اعمال ۴ :۱و  .(۹سپس فعالیت های شاگردان
را بعد از صعود مسیح تشریح مینماید .وقایعی که در کتاب اعمال بیان میگردد
دنباله منطقی و طبیعی وقایع انجی ل لوقا می باشد .از طریق کتاب اعمال رسوالن ،لوقا
تعالیم خود را به تئوفیلوس درباره ای مان مسی حی ادامه می دهد و او را درباره تعالی می
قبال گرفته بود مطمئن میسازد )لوقا  ۴ :۱و اعمال  .(۱ :۱کتاب اعمال رسوالن از آن
که ً
جهت ک ه گزارش معتبری درباره تشکی ل کلیسا و فعالیت های رهبران اصلی آن در
اختیار ما قرار می دهد دارای اهمیت است .کتاب اعمال رسوالن در واقع حلقه
ارتباطی بین اناجیل و رساالت می باشد .چرا که اناجیل به تشکی ل کلیسا بهعنوان
موضوعی در آینده مینگرند درصورتی ک ه در رساالت وجود کلیسا یک امر قطعی
می باشد .برای ما دانستن چگونگی آغاز کلیسا بدون کتاب اعمال رسوالن ممکن
نبود.
 - ۱جمالت صحیح را مشخص نمایید.
 (aلوقا ادعا میکند که هدفش از نوشتن کتاب اعمال رسوالن این بود که به
تئوفیلو س شرح کاملی از زندگی همه رسوالن بدهد.
شخصا پولس رسول را میشناخت.
ً
 (bنویسنده کتاب اعمال رسوالن
 (cکتاب اعمال رسوالن مهم است چرا که عهدعتیق و اناجیل را به همدیگر
مربوط میسازد.
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خصوصیات اصلی
هدف لوقا این نبود که تمام اتفاقاتی را ک ه در دوران اولیه کلیسا رخ داده است،
توضیح دهد .بهعنوان یک مورخ زبردست او وقایع بسیار مهم را انتخاب مینماید و
نشان می دهد ک ه چگونه آنها شک ل دهنده اصلی تمام وقایع دیگر می باشند .در این
قسمت ما خصوصیات اصلی گزارش او را بررسی خواهیم نمود.
 (۱کتاب اعمال رسوالن بر فعالیت های بشارتی کلیسا تأکید مینماید .اعمال ۸:۱
را میتوان بهعنوان یک الگوی اولی ه برای کتاب درنظر گرفت .این آیه درواقع نحوه
پیشرفت انجیل را در طول  ۳۰سال پس از روز پنطیکاست خالصه مینماید .پیغام
مسیح ابتدا در اورشلیم )اعمال  ،(۷- ۱سپس در یهودیه و سامره )باب های  (۱۲- ۸و
باالخره در شمال نواحی مدیترانه )باب های  (۲۸-۱۳موعظه شد .لوقا در ارائه
گزارش تاری خی خود ،نام مأموران مختلف رومی را که در ارتباط با وقایع بیان شده
قرار میگرفتند ،ذکر مینماید ) برای مثال اعمال رسوالن باب های  ۲۴الی  ۲۶را نگاه
کنید ،نام فلیکس ،لیسیاس ،پورکیوس فستوس و اغریپاس پادشاه ذکر شده است( .در
باب های  ۱الی  ۱۲شخصیت اصلی ،پطرس و در باب های  ۱۳الی  ۲۸شخصیت
اصلی ،پولس می باشد.
در کتاب اعمال رسوالن شاهد هستیم که چگونه ای مانداران اولیه نسبت به فرمان
مسیح برای بشارت به جهان پاسخ مثبت می دهند.
این کتاب به همان صورتی ک ه پیروزی های کلیسا را بیان میکند ،مشک الت آن را
نیز نشان می دهد .این کتاب همچنین به ما یک نمونه عملی از روش های بشارت
می دهد ک ه امروز نیز میتوان از آن استفاده نمود.
 (۲کتاب اعمال رسوالن کار روحالقدس را بیان مینماید .در تمام مراحل تشکیل
و توسعه کلیسا ،روحالقدس عامل اصلی بوده است.
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 - ۲آیاتی را که در زیر بیان شده است از کتاب اعمال رسوالن مطالعه نموده در
دفتر خود بهصورت خالصه بنویسید ک ه روحالقدس در هرمورد چه کاری انجام داده
است.
۴- ۱ :۲ (a
۳۱-۲۳ :۴ (b
۱۷- ۱۴:۸ (c
۲۹ :۸ (d
۴۸- ۴۴:۱۰ (e
۴-۱ :۱۳ (f
۲۸:۱۵ (g
۷-۶ :۱۶ (h
۶- ۱:۱۹ (i
۲۳- ۲۲:۲۰ (j
۲۸ :۲۰ (k
در کتاب اعمال رسوالن حقایق دیگری نیز درباره روحالقدس دیده میشود .برای
مثال به مجازاتی ک ه حنانیا و سفیره به علت دروغ گفتن به روحالقدس متحمل
گردیدند ،توجه نمایید )اعمال  .(۱۱-۱ :۵همچنین به توبیخ شمعون ک ه میخواست
بخشش روحالقدس را با پول بخرد ،دقت کنید )اعمال .(۲۳-۱۸ :۸
کتاب اعمال رسوالن شهادت بر حضور و واقعی بودن روحالقدس می دهد .این
کتاب نشان می دهد ک ه کلیسا در موجودیت و قدرت یافتن ،هدایت و حمایت شدن،
نتیجه کار مافو ق طبیعی خدا از طریق روح خودش می باشد .هیچ توضیح دیگری
برای موفقیت و ایستادگی کلیسا با وجود جفاها و مخالفت های شدید وجود ندارد.
 (۳کتاب اعمال رسوالن چهره حقیقی مسی حیت را نشان می دهد .زمانی ک ه کلیسا
برای اولین بار تأسیس شد ،مسی حیت بهعنوان یک گروه منشعب شده از یهودیت
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شناخته شد .عیسی ،مسی حایی بود ک ه کتابمقدس یهودیان آن را پیشگویی کرده بود،
و در ابتدا کلیسا از ایمانداران یهودی تشکیل شده بود .اما پیغام مسیح برای تمام
جهان بود )لوقا  .(۴۷ :۲۴کتاب اعمال رسوالن بیان میکند که چگونه پیغام انجیل به
اشخاصی که جزو جامعه یهودی نبودند نیز رسید .برای مثال پطرس بیشتر به یهودیان
بشارت می داد اما خدا به او نشان داد ک ه او غیریهودیانی را ک ه به مسیح ای مان بیاورند،
پذیرفته است و از پطرس برای بشارت دادن به آنها استفاده نمود )اعمال  .(۱۰پولس
نیز به یهودیان موعظه مینمود اما زمانی ک ه یهودیان پیغام او را رد کردند او به سوی
امت ها رفت )اعمال  .(۲۸ :۲۸ ،۱۸- ۱۶:۲۶ ،۱۰- ۹ :۱۹کتاب اعمال رسوالن نشان
می دهد که چگونه به تدریج مشخص شد که مسی حیت یک فرقه از یهودیت
نمی باشد ،بلک ه یک طریق جدید زندگی است ک ه براساس ایمان به عیسی بهعنوان
پسر خدا و نجات دهنده همه انسان ها قرار گرفته است.
 - ۳اعمال  ۸- ۱:۸را مطالعه کرده به سؤال زیر در دفتر خود پاسخ دهید .نتیجه
جفایی ک ه در اورشلیم بر کلیسا وارد شد چه بود؟
کتاب اعمال رسوالن نه تنها جهانی بودن مسی حیت را آشکار میکند بلک ه از کلیسا
در مقابل اتهامات نادرست دفاع مینماید.کتاب اعمال رسوالن ثابت میکند که
برخالف نظر عدهای از مردم ،مسی حیت یک جنبش سیاسی در مخالفت با حکومت
روم نبود .زمانی ک ه یهودیان پولس را گرفته در دادگاه پیش غالیون فرماندار بردند،
آنها پولس را متهم ساختند ک ه به مردم تعلیم می دهد شریعت را اطاعت ننمایند اما
غالیون اتهام آنها را نپذیرفت و گفت اتهامی ک ه آنها وارد میسازند سیاسی نمی باشد
بلک ه مذهبی است )اعمال  .(۱۶-۱۲:۱۸این یک واقعه مهم بود چرا که نشان می داد
مسی حیت یک جنبش فتنهجویانه و در نتیجه تهدیدی برای قدرت سیاسی روم نبود.
لوقا وقایع دیگری را نیز ذکر مینماید ک ه همین نکته را تأیید مینمایند.

 ۱۳۸درس پنجم

 (۴کتاب اعمال رسوالن خدمات رهبرانی برجسته را ک ه خدا برای تأسیس کلیسا
از آنها استفاده نمود ،بیان مینماید .همانطور که کلیسای اولی ه رشد مینمود ،خدا
رهبرانی را انتخاب میکرد تا هدف و نقشه او را درباره کلیسا به انجام برسانند .لوقا
مخصوصا درباره پطرس و پولس سخن میگوید .در
ً
درباره خدمات بعضی از آنها
زمانی ک ه کتاب اعمال رسوالن نوشته میشد این امر مهم بود ک ه اعتبار رسالت پولس
با همان دالئل حقانیت رسالت پطرس به اثبات برسد .این موضوع دارای اهمیت بود
چراک ه پولس برخالف پطرس جزو دوازده رسول نبود .در حقیقت او یکی از دشمنان
سرسخت کلیسای اولیه بود )اعمال  .(۳- ۱:۹ ،۳- ۱ :۸لوقا به اندازه کافی ،مطالبی
درباره پولس بیان مینماید تا نشان بدهد ک ه خدمت او از تأیید الهی برخوردار است.
او شباهت هایی را که بین خدمت پطرس و پولس وجود دارد ،نشان می دهد .برای
مثال او نشان می دهد ک ه چگونه هردو آنها بر کار روحالقدس )اعمال  ۳۸ :۲و -۲ :۱۹
 (۶و اهمیت قیام مسیح )  ۳۶- ۲۴:۲و  (۳۷- ۳۰:۱۳تأکید مینمایند .همچنین او
شباهت های دیگری را نیز بیان مینماید ک ه در تمرین زیر شما آنها را مطالعه خواهید
نمود.
 - ۴آیات زیر به اتفاقات مشابه در زندگی پطرس و پولس اشاره مینماید .در دفتر
خود بهطور خالصه درباره هر کدام از اتفاقات توضیح دهید.
 (aپطرس )اعمال  (۱۰-۱ :۳و پولس )اعمال (۱۰- ۸:۱۴
 (bپطرس )اعمال  (۱۱-۱ :۵و پولس )اعمال (۱۱- ۶:۱۳
 (cپطرس )اعمال  (۱۱- ۱:۱۲و پولس )اعمال (۳۰-۱۹ :۱۶
عالوه بر پطرس و پولس ،لوقا درباره تعداد دیگری از رهبران کلیسا از قبیل
یوحنا ،یعقوب ،استیفان ،فیلیپس ،برنابا ،یعقوب برادر خداوند و اپلس نیز سخن
میگوید .در حرکت روبه رشد کلیسا ،هرکدام از این افراد نقش و جایگاه خودشان را
داشتهاند .همه این افراد بهوسیله خدا مورد استفاده قرار گرفتند تا یهودیان ،امت ها،
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سامریان ،اشخاصی ک ه تازه یهودی شده بودند و حتی شاگردان قدی می ی حیی
تعمیددهنده را بهسوی مشارکت روحانی با مسیح بیاورند )اعمال .(۳- ۱:۱۹
 - ۵شما بعضی از خصوصیات اصلی کتاب اعمال رسوالن را مطالعه نمودید .در
دفتر خود به سؤاالت زیر که در ارتباط با این خصوصیات می باشند ،پاسخ دهید.
 (aبهطور خالصه تأکیدی را که کتاب اعمال بر بشارت مینماید ،توضیح دهید.
 (bدو دلی ل بیان نمایید که نشان دهد چگونه روحالقدس در تأسیس و گسترش
کلیسا دخیل بوده است .آیات مربوط ه را نیز ذکر کنید.
 (cدو طریق را بیان کنید که بهوسیل ه آن کتاب اعمال رسوالن چهره حقیقی
مسی حیت را نشان می دهد.
 (dکتاب اعمال رسوالن نشان می دهد که خدمت پطرس و پولس هر دو به
دالی ل مشابهی معتبر می باشند .از این دالی ل دو مورد را با ذکر آیات مربوطه بیان کنید.

محتوا
در این قسمت از درس شما تمام کتاب اعمال رسوالن را مطالعه خواهید نمود و
با وقایعی ک ه لوقا بیان مینماید همراه خواهید شد .در حین مطالعه به خصوصیات
ویژهای که درباره کتاب اعمال رسوالن در بخش قبلی همین درس فراگرفتید ،توجه
نمایید.

کتاب اعمال رسوالن  -گزارش عملکرد کلیسا
 (۱تأسیس و تشکیل کلیسا -

۳ :۸ - ۱ :۱

دوره تأسیس کلیسا شامل مأموریت شاگردان برای خدمتشان )  ،(۱۱- ۱ :۱نزول
روحالقدس برای دادن قدرت به آنها )  ،(۴۷ :۲ - ۱۲ :۱پخش وقایع مربوط به کلیسا و
پیغام انجیل در اورشلیم )  ،(۷ :۶ - ۱ :۳موعظه و شهادت استیفان و در نتی جه جفا و
پراکنده شدن ای مانداران )  (۳ :۸ - ۸ :۶می باشد .نزول روحالقدس در روز پنطیکاست
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مهمترین واقعه بود .در نقش ۀ »جهان در زمان اعمال رسوالن« ک ه در آخر این درس
چاپ شده ،مناطقی ک ه از آنجا یهودیان دیندار برای شرکت در مراسم جشن
پنطیکاست به اورشلیم آمده بودند ،نشان داده شده است )اعمال  ۱۲- ۵:۲را نگاه
کنید( .زمانی ک ه پطرس برای جمعیت انبوهی که برای جشن گرد آمده بودند ،موعظه
نمود و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است ،یهودیان دینداری ک ه از همه نقاط به
آنجا آمده بودند در بین جمعیت حضور داشتند .بدون شک تعدادی از آنها جزو سه
هزار نفری بودند ک ه به دعوت پطرس پاسخ مثبت دادند و ایمان آوردند.
 (۲تغییر کلیسا -

۱۸ :۱۱ - ۴ :۸

دوره تغییر ،زمانی بود ک ه پیغام انجی ل هرچه بیشتر به غیریهودیان موعظه
میگردید .همانطور که تعداد بیشتری از غیریهودیان توبه میکردند ،مرکزیت از
اورشلیم به انطاکی ه تغییر یافت .این دوره شامل :خدمات فیلیپس ،پطرس و یوحنا در
سامره و یهودی ه )  ،(۴۰- ۴:۸توبه و ای مان آوردن سولس )  (۳۱- ۱:۹و موعظه انجی ل در
ُ ّلده ،یافا و قیصری ه میگردد .در طول این دوره ،کلیسا در زیر آموزش تدری جی بر علیه
تعصب نسبت به غیر یهودیان قرار داشت .برای مثال پطرس در بین سامریان خدمت
نمود  -قومی ک ه دارای نژادی مختلط از یهود و غیر یهود بود )اعمال  ۱۷- ۱۴:۸و
بعدا او مدتی با شخصی بهنام شمعون چرمساز زندگی نمود )اعمال  .(۴۳ :۹قبال ً
ً ،(۲۵
پطرس بهعنوان یک یهودی متعصب هرگز با شخصی ک ه اینگونه زندگی مینمود،
معاشرت نمیکرد .بعد خدا او را فرستاد ک ه پیغام مسیح را به یک افسر رومی موعظه
نماید )اعمال  .(۱۰این اتفاقات مهر تأییدی بود ک ه غیریهودیان بهعنوان قسمتی از
نقشه خدا پذیرفته شدهاند.
 (۳شکلگیری کلیسای غیریهودی -

۳۵:۱۵ - ۱۹ :۱۱

وقایعی ک ه در این دوره اتفا ق افتاد و باعث شکلگیری کلیسای غیریهودیان گردید
شامل :خدمت تعلی می برنابا و پولس در انطاکی ه )  ،(۳۰- ۱۹:۱۱رهایی پطرس از
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زندان اورشلیم )  ،(۲۵- ۱ :۱۲اولین سفر بشارتی پولس )  (۲۸ :۱۴ - ۱ :۱۳و تصمی می
ک ه شورای اورشلیم درباره غیریهودیان گرفت )  ،(۳۵- ۱:۱۵می باشد.
 - ۶کلیسای اورشلیم در برابر کار خدا بین غیریهودیان )و سامریان( به چندین
روش پاسخ داد .در دفتر خود بهطور خالصه توضیح دهید ک ه در هریک از موارد زیر
آنها چگونه عمل نمودند.
 (aاهالی سامره کالم خدا را در اثر موعظه فیلیپس پذیرفتند ) باب .(۸
 (bکرنیلیوس و اهل خانواده او به مسیح ای مان آوردند و روحالقدس را یافتند
) باب .(۱۱
 (cیونانیان بسیاری در انطاکیه به مسیح ای مان آوردند )باب .(۱۱
 (dدر انطاکی ه بحثی پیش آمده بود که آیا غیریهودیان باید ختنه بشوند یا نه .و
قوانین شریعت موسی را نگاه دارند یا نه .پولس و برنابا به اورشلیم رفتند تا موضوع
را با کلیسای آنجا در میان بگذارند.
 (۴پولس برنامه های بشارتی خودش را انجام می دهد -

۱۶:۲۱ - ۳۶ :۱۵

در این دوره پولس به دومین )  (۲۲ :۱۸ - ۳۶:۱۵و سومین سفر بشارتی خویش
)  (۱۶ :۲۱ - ۲۳ :۱۸میرود .پولس دومین سفر بشارتی خود را با سر زدن به
کلیساهایی ک ه در سفر اول خود تأسیس کرده بود ،آغاز مینماید .پولس قصد داشت
ک ه بهسوی آسیا برود ،اما روحالقدس او را بهسوی اروپا )مکادونیه( هدایت کرد
)اعمال  .(۱۰- ۶ :۱۸در نتی جه چندین کلیسا در مکادونیه و اخائیه تأسیس شد .پولس
در دومین سفر بشارتی خود سرانجام به افسس رفت ،شهری ک ه مدت سه سال در
آنجا خدمت نمود )اعمال  ۱۰ :۱۹و .(۳۱ :۲۰

 ۱۴۲درس پنجم

 - ۷نقشه سفرهای بشارتی پولس را مطالعه نمایید .سپس تعیین کنید کدام یک از
جمالت زیر صحیح می باشند .برای تعیین جمالت صحیح به نقشه رجوع نمایید.
 (aپولس در سفر دوم و سوم بشارتی خود ،ابتدا به مناطقی رفت که قبال ً در آنجا
بشارت داده بود و باعث تقویت ای مانداران گردید.
 (bپولس هر سه سفر بشارتی خود را از اورشلیم آغاز نمود.
 (cناحیه غالطی ه نسبت به ناحی ه اخائی ه به شهر افسس نزدیکتر است.
 (dشهر افسس به نواحی مکادونی ه و اخائی ه نزدیکتر است تا ناحیه غالطیه.
 (eنواحی غالطی ه ،اخائیه و مکادونی ه به یک فاصله از افسس قرار گرفتهاند.
آیا میتوانید هدف و نقشه روحالقدس را در هدایت سفرهای پولس درک نمایید؟
بعد از تأسیس کلیسا در نواحی غالطی ه ،مکادونی ه و اخائیه ،پولس در افسس ساکن
میشود ک ه در وسط این نواحی واقع شده است .از آنجا پولس میتوانست به راحتی
با کلیساهای نواحی اطراف در تماس باشد .و در عین حال خدمت خود را در افسس
ظاهرا پولس انتظار داشت که رهبران کلیسای افسس بر کلیساهای این
نیز انجام دهد.
ً
نواحی نظارت داشته باشند چراکه وقتی برای آخرین بار افسس را به قصد اورشلیم
تر ک میکرد ،آخرین نصی حت های خود را خطاب به آنها بیان نمود )اعمال -۲۲ :۲۰
.(۳۱
 (۵پولس در زندان روم -

۳۱:۲۸ - ۱۷ :۲۱

وقایعی که باعث زندانی شدن پولس در روم گردید شامل :دستگیری و محاکمه
او در اورشلیم )  ،(۳۰ :۲۳ - ۱۷ :۲۱زندانی شدن او در قیصری ه ) ،(۳۲ :۲۶ - ۳۱ :۲۳
سفر دریایی او به روم )  (۱۵ :۲۸ - ۱ :۲۷و زندانی شدن او در آنجا ) (۳۱- ۱۶:۲۸
می باشد.
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 - ۸در باب های زیر از کتاب اعمال رسوالن پولس در برابر یهودیان و تعدادی از
افسران رومی شهادت می دهد .در دفتر خود بهطور خالصه بنویسید ک ه هر کدام از
این گروه ها یا اشخاص چه عکسالعملی در برابر سخنان پولس نشان دادند.
 (aیهودیان در اورشلیم ) باب (۲۲
 (bفلیکس فرماندار ) باب (۲۴
 (cاغریپاس پادشاه ) باب (۲۶
 (dیهودیان در روم ) باب (۲۸
کتاب اعمال رسوالن به ما الگویی برای کارهای بشارتی می دهد )اعمال  .(۸ :۱در
این الگو سه عامل وجود دارد که به وضوح بیان شدهاند.
 (۱منبع قدرت  -روحالقدس
 (۲خادمین  -مسی حیان
 (۳مکان های بشارت  -محله ،کشور و تمام جهان
کتاب اعمال رسوالن همچنین اهمیت دعا کردن را در جلو بردن نقشه خدا نشان
می دهد .شاگردان در پاسخ به دستور مسیح به منظور انتظار کشیدن برای روحالقدس
با همدیگر برای دعا جمع شدند )اعمال  (۱۴ :۱و روحالقدس بر آنها ری خته شد
)اعمال  .(۴- ۱:۲زمانی که آنها به دلیل بشارت دادن تحت جفا بودند ،دعا کردند که
خدا به آنها دلیری عطا فرماید .در همین حین مکانی ک ه در آنجا دعا میکردند به
لرزش درآمد و از روحالقدس پر گشتند ،در نتیجه بدون هیچ ترسی موعظه نمودند
)اعمال  .(۳۱- ۲۳:۴پطرس و یوحنا دعا نمودند و اهالی سامره از روح پرگشتند
)اعمال  .(۱۷- ۱۴:۸دعا جزو برنامه های اصلی کلیسای اولی ه بود )اعمال .(۴۲ :۲
کتاب اعمال رسوالن نشان می دهد ک ه هرجا اشخاص و یا گروه های مختلف دعا
نمودهاند ،خدا از طریق روح خودش عمل نموده است .امروز هم خدا به همین
صورت عمل مینماید .بزرگترین بیداری ها ک ه در کشور ولتای علیا در سال ۱۹۶۵
بهوجود آمد در اثر دعای تعدادی دانشآموز بود .چقدر خوب میشد ک ه ما نه تنها
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حقایق ذکر شده در کتاب اعمال را بدانیم بلک ه از اصول روحانیای ک ه در آن بیان
شده نیز درس بگیریم .اگر ما از الگویی که در کتاب اعمال بیان شده پیروی نماییم،
بیداری روحانی بهوجود میآید و در نتیجه بسیاری از مردم به مسیح ای مان خواهند
آورد.
 - ۹امکان دارد شما بخواهید کلیسای خود و یا خدماتی را که انجام می دهید از
طریق مقایسه با خصوصیاتی که در کلیسای اولی ه دیده میشود ،ارزیابی نمایید .در
صورت وجود هر کدام از کیفیات ذکر شده در جدول زیر در کلیسا و یا خدمات شما
در زیر کلمه »موجود« عالمت بزنید .اگر احساس میکنید ک ه فاقد کیفیت مزبور
می باشید در زیر کلمه »مورد نیاز« عالمت بزنید .آیات داده شده از کتاب اعمال
رسوالن می باشد.
نیاز
موعظه ای که تأکید آن بر پیغام مسیح است ) ۳۶- ۲۹:۲و . (۴۱- ۲۶:۱۳
مشارکت و مطالعه هر روزه کالم خدا ). (۴۷- ۴۲:۲
اطاعت از روح القدس ) ۳- ۱:۱۳و . (۷:۱۶
داشتن حکمت در هنگام تصمیمگیری ) ۷- ۱:۶و . (۹- ۶:۱۵
داشتن دید بشارتی و توسعه آن ) ۴:۸و .(۱۰- ۹:۱۶
دعا کردن در هر شرایطی ) ۳۱- ۲۳:۴و ( ۵:۱۲
تأکید پیغام انجی ل بهوسیله ظهور معجزات و آیات ) ۸- ۶:۳و  ۱۲- ۶:۱۳و
(۱۰- ۸:۱۴
تعمید روح گرفتن تمام ایمانداران ) ۴:۲و  ۱۷- ۱۴:۸و  ۴۶- ۴۴:۱۰و
( ۷- ۱:۱۹

موجود

مورد
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رساالت یعقوب و غالطیان -نامههایی به کلیسای نوپا
تعداد زیادی از رساله های عهدجدید در ارتباط با کتاب اعمال رسوالن قرار
احتماال این رساالت در محدوده زمانی کتاب اعمال رسوالن نوشته شدهاند.
ً
دارند.
این رساالت را میتوان به سه گروه تقسیم نمود ،ک ه در زیر بیان گردیده است.
 (۱رساالتی ک ه قبل از شورای اورشلیم مذکور در باب  ۱۵کتاب اعمال رسوالن
نوشته شدهاند:
یعقوب
غالطیان
 (۲رساالتی که در ارتباط با دومین و سومین سفر بشارتی پولس قرار میگیرند:
اول و دوم تسالونیکیان
اول و دوم قرنتیان
رومیان
 (۳رساالتی که در دوره اولین زندان پولس در روم نوشته شدهاند:
افسسیان
فیلیپیان
کولسیان
فلی مون
در این درس ما رساالتی را بررسی مینماییم که مربوط به گروه اول میگردند،
یعنی رساالت یعقوب و غالطیان )رساالت گروه دوم را در درس ششم و رساالت
گروه سوم را در درس هفتم و بقی ه رساالت را در درس هشتم بررسی خواهیم نمود(.
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رساله یعقوب  -معیارهای یک شخص خداپرست
بهنظر میرسد که یعقوب رساله خود را در اوای ل تاریخ کلیسا برای مسی حیان
یهودی که در اورشلیم و در شهرهایی که بشارت به آنها رسیده بود نوشته است.

نویسنده
اکثر محققین کتابمقدس معتقدند که نویسنده رساله یعقوب ،یعقوب برادر
عیسی می باشد )متی  ۵۵:۱۳و غالطیان  ،(۱۹ :۱نه شاگرد عیسی ک ه همین نام را
داشت )متی  .(۲۱ :۴این یعقوب ابتدا به عیسی ای مان نداشت )یوحنا ۵ :۷و  .(۱۰اما
مسیح قیام کرده به او ظاهر شد )اول قرنتیان  (۷ :۱۵و جزو شاگردانی شد ک ه در روز
پنطیکاست روحالقدس را دریافت نمودند )اعمال  .(۱۴ :۱کتابمقدس بیان میکند
ک ه او از رهبران کلیسای اورشلیم بود و در شورای اورشلیم سمت مدیریت جلسه را
برعهده داشت )اعمال ۱۳ :۱۵و  .(۱۹پولس در پایان سومین سفر بشارتی خود با او و
سایر رهبران مالقاتی داشت تا درباره کار خدا بین غیریهودیان به آنها خبر بدهد
)اعمال .(۱۹- ۱۷:۲۱

زمینه تاریخی
امال از یهودیان تشکی ل شده بود .از مطالعه رساله
فهمیدیم ک ه کلیسا در ابتدا ک ً
یعقوب متوجه میگردیم که محتوا و سبک نگارش آن متناسب با این دوره اولیه
می باشد .این رساله خطاب به » دوازده قبیله« ک ه یک اصطالح یهودی است ،نوشته
شده است )یعقوب  .(۱ :۱در این رساله از لغت کنسیه برای مکان جمع شدن
ای مانداران استفاده شده است )  .(۲ :۲تعدادی از شخصیت های عهدعتیق بهعنوان
نمونه ذکر شدهاند برای مثال :ابراهیم )  ،(۲۴- ۲۰:۲راحاب )  (۲۶- ۲۵:۲و ایلیا ) -۱۷ :۵
 .(۱۸این موارد بیشتر متناسب برای مسی حیان یهودی می باشد.
امر دیگری ک ه نشان می دهد رساله یعقوب متعلق به دوران اولیه کلیسا می باشد،
عبارت است از اینک ه اگر چه در این رساله مطالبی درباره شریعت بیان شده است

تأسیس کلیسا ۱۴۷
ولی هیچ اشارهای به بحث درباره غیریهودیان و تصمی می ک ه شورای اورشلیم گرفت،
نمیشود .کامال ً طبیعی است ک ه در صورتی ک ه شورا قبال ً انجام شده بود یعقوب
مخصوصا که نویسنده خودش مدیر شورا
ً
درباره این موضوع مهم سخن میگفت،
بوده است.

محتوا و تقسیمبندی رساله
یعقوب در نامه خود برای یهودیانی ک ه عیسی را بهعنوان ماشیح پذیرفته بودند،
نگرانی و عالقهاش را ابراز می دارد .او میخواهد ک ه آنها روش صحیح برخورد با
تجربیات و وسوسه ها را بدانند و ای مان خود را ابراز نمایند .او به آنها نسبت به
خطرات طمع و زندگی خودمحورگونه هشدار می دهد و آنها را تشویق میکند ک ه به
خدا ای مان داشته باشند .برای مطالعه این رساله از تقسیم بندی زیر استفاده نمایید.

رساله یعقوب :معیارهای شخص خداپرست
 (۱روش برخورد او در هنگام بروز تجربیات ۱۸- ۱ :۱ -
 (۲پاسخ او به وسوسه های دنیا ۲۷-۱۸ :۱ -
 (۳روابط او با دیگران ۲۶- ۱ :۲ -
 (۴طرز سخن گفتن او ۱۲- ۱ :۳ -
 (۵حک مت او -
 (۶فروتنی او -

۱۸-۱۳ :۳
۱۷- ۱ :۴

 (۷صبر او ۱۲- ۱ :۵ -
 (۸ای مان او ۲۰-۱۳ :۵ -
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 - ۱۰تعیین نمایید کدام یک از عبارت های زیر در ارتباط با رساله یعقوب صحیح
می باشند.
 (aاز ابراهیم ک ه یکی از شخصیتهای عهدعتیق می باشد ،برای نمونه آوردن
درباره صبر استفاده میکند.
 (bاحتماال ً بهوسیله یعقوب ،برادر خداوند نوشته شده است.
 (cبه نتی جه شورای اورشلیم اشاره مینماید.
 (dبر نتی جه عملی ایمان تأکید میکند.
 (eدرباره ارتباط بین غیریهودیان ای ماندار و شریعت موسی سخن میگوید.

رساله غالطیان  -ماهیت حقیقی انجیل
ما به بحثی میپردازد ک ه در شورای
برخالف رساله یعقوب ،رساله غالطیان مستقی ً
اورشلیم مورد بررسی قرار گرفت .این رساله به ما زمینهای درباره نظریاتی که در
شورا مطرح شد ،می دهد .همچنین عکسالعمل پولس نسبت به وضعیت موجود در
غالطی ه را به ما نشان می دهد.

نویسنده و زمینه تاریخی
پولس در سفر اول بشارتی خود از ناحیه غالطیه دیدن کرد .این ناحیه شامل
شهرهای :انطاکیه ،پیسیدیه ،ایقونیه ،لستره و دربه میگردد )اعمال .(۲۳ :۱۴ - ۱۳:۱۳
به همراهی سیالس ،پولس در این منطقه کلیساهایی تأسیس نمود و سپس به انطاکیه
سوری ه بازگشت )اعمال .(۲۸- ۲۱:۱۴
زمانی ک ه پولس در انطاکی ه بود ،فهمید ک ه ای مانداران غالطی ه انجی ل نادرستی را
)عقیدهای ک ه تعلیم می دهد شخص فقط بهوسیله ختنه و نگه داشتن شریعت موسی
میتواند نجات یابد( پذیرفتهاند .این امر باعث نگرانی پولس شده بود )غالطیان
 .(۶ :۱در نامهای ک ه پولس به غالطیان مینویسد از هیچ کوششی دریغ نمیکند تا آنها
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جدی بودن اشتباهشان را درک نمایند .اشخاصی که ای مانداران غالطی ه را تحتتأثیر
قرار داده بودند تا یک »انجیل« غلط را بپذیرند ،همان اعتقا دی را داشتند ک ه در اعمال
 ۲- ۱:۱۵بیان شده است.
با وجود اینک ه غالطیان درگیر همان مشکلی بودند که موضوع شورای اورشلیم
بود ،ولی در این رساله هیچ اشارهای به تصمیم آن شورا نمیشود .این حقیقت نشان
احتماال این رساله قبل از شورای اورشلیم ،شاید مدت خیلی کوتاهی قبل
ً
می دهد ک ه
از آن نوشته شده است .مهمتر از اینکه رساله چه زمانی نوشته شده است ،محتوای
خود رساله می باشد .رساله این حقیقت را نشان می دهد ک ه ای مان به مسیح ،و نه نگاه
داشتن شریعت ،پای ه و اساس زندگی مسی حی می باشد .تصدیق این حقیقت زمینه
رشد سریع و شگرف انجی ل را در بین غیریهودیان باعث شد.

محتوا و تقسیمبندی رساله
پولس به قویترین صورت ممکن ،در این رساله با تعلیم غلط شریعتگرایی،
مخالفت و از انجی ل حقیقی یعنی نجات فقط از طریق ای مان به مسیح ،دفاع مینماید.
او با اصرار از ایمانداران غالطیه میخواهد ک ه این تعلیم غلط را رد کنند و پایدار بر
آزادیای ک ه به دست آوردهاند ،بایستند و از این آزادی برای خدمت کردن یکدیگر با
محبت استفاده کنند .از تقسیم بندی داده شده برای مطالعه رساله استفاده نمایید.

رساله غالطیان :ماهیت حقیقی انجیل
 (۱منشأ الهی انجیل ۲۴- ۱ :۱ -
 (۲دفاع از انجیل ۲۱- ۱ :۲ -
 (۳توضیح درباره پایه و اساس انجی ل ۷:۴ - ۱ :۳ -
 (۴نگرانی درباره ناسپاسی نسبت به انجی ل ۳۱- ۸ :۴ -
 (۵تشویق و نصی حت برای اجرا کردن انجیل ۱۰:۶ - ۱ :۵ -
 (۶فخر کردن به انجیل ۱۸-۱۱ :۶ -
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 - ۱۱تعیین کنید کدام یک از جمالت زیر در ارتباط با رساله غالطیان صحیح
می باشد.
 (aشامل دفاعیهای از رسالت پولس می باشد.
 (bبیان مینماید ک ه پولس انجی ل خود را از شاگردان اصلی مسیح دریافت نموده
است.
 (cتصمی می را ک ه در شورای اورشلیم گرفته شد ،بیان مینماید.
 (dاز ابراهیم بهعنوان نمونهای یاد میکند ک ه براساس ای مانش مورد پذیرش خدا
قرار گرفت.

تأسیس کلیسا ۱۵۱

 ۱۵۲درس پنجم

تأسیس کلیسا ۱۵۳

 ۱۵۴درس پنجم

خودآزمایی
جمالت صحیح و غلط .جمالت صحیح را با حرف » ص « و جمالت غلط را با

حرف »غ « مشخص نمایید .سپس جمالت غلط را بهصورت صحیح بازنویسی
نمایید .برای نمونه جواب سؤال زیر )غلط( است.

 - ۱کتاب اعمال رسوالن به این دلی ل ربط دهنده اناجی ل به رساالت می باشد که

خدماتی را ک ه مسیح بر روی زمین انجام داد ،بیان مینماید.
کتاب اعمال رسوالن به این دلی ل ربط دهنده اناجیل به رساالت می باشد ک ه درباره
تأسیس کلیسا توضیح می دهد.
 - ۲لوقا بیان میکند که هدفش از نوشتن کتاب اعمال رسوالن این بود که به
دوستش تئوفیلوس درباره حقیقت مسی حیت تعلیم دهد.
لوقا بیان میکند که هدفش از نوشتن کتاب اعمال رسوالن این بود ک ه ...........
 - ۳کتاب اعمال رسوالن نشان می دهد ک ه چون خدمت پولس باعث دوری هر
چه بیشتر او از اورشلیم شد در نتیجه بهطور فزایندهای بهسوی خدمت در بین غیر
یهودیان متمایل گردید.
کتاب اعمال رسوالن نشان می دهد ک ه  ..........................در نتیجه بهطور
فزایندهای بهسوی خدمت در بین غیر یهودیان متمای ل گردید.
 - ۴این حقیقت که نه رساله یعقوب و نه رساله به غالطیان هیچ کدام درباره
تصمیم شورای اورشلیم سخنی نمیگویند ،نشان می دهد ک ه احتماال ً هر دو آنها قبل از
شورای اورشلیم نوشته شدهاند.
این حقیقت که نه رساله یعقوب و نه رساله به غالطیان هیچ کدام درباره تصمیم
احتماال هر دو آنها
ً
شورای اورشلیم سخنی نمیگویند نشان می دهد که
 ..........................نوشته شدهاند.
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 - ۵پولس به این دلی ل برای ای مانداران غالطیه نامه نوشت ک ه با خبر شده بود ،آنها
تعلیم غلطی را درباره بازگشت ثانوی مسیح پذیرفتهاند.
پولس به این دلی ل برای ای مانداران غالطی ه نامه نوشت که با خبر شده بود ،آنها
تعلیم غلطی را درباره  .......................پذیرفتهاند.

 - ۶سؤاالت انطباقی :نام اشخاص ،کتابها یا نامههای سمت چپ را با توضیح

هرکدام در سمت راست منطبق کنید.

 (aرسالهای ک ه خطاب به » دوازده قبیله« نوشته شده است .
 (bشخصی ک ه در روز پنطیکاست موعظه نمود.
 (cنویسنده کتاب اعمال رسوالن
 (dکتابی ک ه درباره گسترش انجیل از اورشلیم تا روم سخن میگوید.
 (eشخصی ک ه به همراه پولس به روم سفر کرد.
 (fرسالهای ک ه در باره ماهیت حقیقی انجیل توضیح می دهد.
 (gشخصی ک ه خدا او را فرستاد تا پیام نجات را به کرنیلیوس برساند.
 (hنویسنده رساله به غالطیان.
 - ۱پطرس
 - ۲پولس
 - ۳لوقا
 - ۴کتاب اعمال رسوالن
 - ۵رساله یعقوب
 - ۶رساله به غالطیان
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 - ۷سؤاالت مربوط به ترتیب تاریخی وقایع .در قسمت زیر چندین واقعه مهم از

کتاب اعمال رسوالن ذکر شده است .ترتیب تاریخی این وقایع را معین نمایید .برای
اولین واقعه عدد  ،۱دومین واقعه عدد  ۲و به همین ترتیب تا به آخر.
 (aدومین و سومین سفر بشارتی پولس.
 (bاولین سفر بشارتی پولس.
 (cشاگردان در روز پنطیکاست از روحالقدس پر گشتند.

 (dای مانداران اورشلیم تحت جفا قرار گرفتند و به نواحی یهودیه و سامره فرار
گردند.
 (eاستیفان به شهادت رسید.
 (fپولس برای محاکمه به روم رفت.
 (gشورای اورشلیم درباره غیریهودیان تصمیم گرفت.

 - ۸سؤاالت جغرافیایی .اعدادی را که در نقشه آمده است با توضیحاتی که

درباره شهرها یا مکانها داده شده است ،منطبق نمایید .در این تمرین اعداد را قبل از

توضیح بنویسید و نام شهر یا مکان را بعد از توضیح ذکر نمایید .برای نمونه اولین

مورد حل شده است.

 (a - ۶سرزمینی ک ه پولس در اولین سفر بشارتی خود به آنجا رفت.

قبرس

 (bسرزمینی ک ه پولس در طول سفر خود به روم به آنجا رفت................. .
 (cناحیهای که پولس در دومین سفر بشارتی خود به جای رفتن به آسیا به
آن ناحیه رفت.................... .
 (dشهری ک ه پولس قبل از رفتنش به روم ،دو سال در آنجا زندانی بود
..................
 (eشهری ک ه شاگردان در روز پنطیکاست در آنجا از روحالقدس تعمید
یافتند...................... .
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 (fشهری در ناحی ه لیبی که از آنجا یهودیان خداپرست برای عید پنطیکاست
آمده بودند................... .
 (gشهری که پولس در سومین سفر بشارتی خود برای مدت  ۳سال در آن جا
خدمت نمود.................... .
 (hناحیهای ک ه پولس رساله به غالطیان را به آنجا فرستاد........................... .
 ( iشهری ک ه پولس قبل از اینکه در قیصری ه زندانی گردد در آن شهر
دستگیر و محاکمه شد..................... .
 ( jشهری ک ه پولس در آن شهر در حضور قیصر محاک مه
گردید.........................
 (kشهری در ناحیه اخائیه ک ه پولس در دومین و سومین سفر بشارتی خود
به آنجا رفت................................. .

 ۱۵۸درس پنجم

پاسخ صحیح تمرینها
 - ۶پاسخ شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
 (aآنها پطرس و یوحنا را به آنجا فرستادند و اهالی سامره از روحالقدس پر
گشتند ) .(۱۷-۱۴:۸
 (bای مانداران ابتدا از پطرس انتقاد کردند )  ،(۳- ۲ :۱۱اما بعد پطرس به آنها
درباره همه وقایعی که اتفا ق افتاده بود ،توضیح داد و آنها خدا را شکر نمودند
) .(۱۸ :۱۱
 (cآنها برنابا را به انطاکی ه فرستادند و او برای مدت یک سال در آنجا تعلیم
داد ) ۲۲ :۱۱و .(۲۶
 (dرهبران کلیسای اورشلیم با یکدیگر جمع شدند و پس از تصمیمگیری
درباره موضوع ،نماینده و نامهای رسمی برای ایمانداران غیریهودی فرستادند ) -۶ :۱۵
.(۳۵
 - ۱جواب های شما باید شبیه این جواب ها باشد.
 (aغلط  -لوقا ادعا میکند که هدفش از نوشتن کتاب اعمال رسوالن این
بود ک ه دوستش تئوفیلوس را درباره درستی تعالی می ک ه یافته بود مطمئن سازد.
 (bصحیح
 (cغلط  -کتاب اعمال رسوالن مهم است چراک ه اناجیل را به رساالت
مربوط میسازد.
 (a - ۷صحیح
 (bغلط
 (cغلط
 (dغلط
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 (eصحیح
 - ۲پاسخ شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
 (aبر ای مانداران قرار میگیرد و آنها به زبان ها سخن میگویند .
 (bرسوالن را دوباره پر میسازد و آنها با دلیری سخن میگویند.
 (cای مانداران سامره را پر مینماید.
 (dبه فیلیپس میگوید ک ه با خواجهسرای حبشه سخن بگوید.
 (eکرنیلیوس و خانواده را پر میسازد.
 (fبرنابا و پولس را برای خدمت ویژهای دعوت میکند.
 (gرسوالن را در هنگام تصمیمگیری درباره ایمانداران غیریهودی هدایت
مینماید.
 (hپولس را در سفر بشارتی هدایت میکند.
 (iای مانداران افسس را پر میسازد.
 (jبه پولس میگوید ک ه در آینده چه اتفاقی برای او خوا هد افتاد.
 (kاشخاصی را تعیین میکند که بر کلیسا نظارت نمایند.
 - ۸پاسخ شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
 (aفریاد میزدند که پولس نباید زنده بماند ) .(۲۲ :۲۲
 (bچندین بار به سخنان پولس گوش فرا داد ،ولی تصمی می نگرفت
) .(۲۶- ۲۲:۲۴
 (cاو از پولس پرسید آیا فکر میکنی در این مدت کوتاه میتوانی مرا
مسی حی بنمایی ) .(۲۸ :۲۶
 (dتعدادی از آنها بهوسیله سخنان پولس قانع شدند و تعداد دیگری
نپذیرفتند در نتیجه بین خودشان بحث بهوجود آمد ) .(۲۸- ۲۳:۲۸

 ۱۶۰درس پنجم

 - ۳ای مانداران به نواحی یهودیه و سامره فرار کردند و در هر جایی ک ه میرفتند
پیغام انجی ل را موعظه مینمودند.
 -۹پاسخ انتخابی شما :امیدوارم ک ه شما به دنبال خدمتی باشید ک ه تمام این
خصوصیات را داشته باشد.
 - ۴پاسخ شما باید شبی ه پاسخ زیر باشد.
 (aاز طریق خدمت پطرس ،خدا مردی را ک ه فلج مادرزاد بود در معبد
اورشلیم شفا می دهد و از طریق خدمت پولس ،خدا مردی را ک ه فلج مادرزاد بود در
لستره شفا می دهد.
 (bداوری پطرس بر حنانیا و سفیره انجام شد و داوری پولس بر علی مای
جادوگر انجام شد.
 (cپطرس بهصورت معجزهآسایی از زندان اورشلیم رهایی یافت و پولس
نیز بهصورت معجزهآسایی از زندان فیلیپی رهایی یافت.
 (b - ۱۰احتماال ً بهوسیله یعقوب ،برادر خداوند نوشته شده است.
 (dبر نتیجه عملی ای مان تأکید میکند.
)به مورد  aتوجه کنید( :ایوب شخصی بود که یعقوب برای نمونه آوردن درباره
صبر از آن استفاده نمود.
 (a - ۵کتاب اعمال رسوالن درباره پیشرفت و گسترش پیغام انجی ل و
فعالیت های اشخاصی که پیغام مسیح را ابتدا در اورشلیم ،سپس در یهودی ه و سامره و
باالخره در شمال ناحیه مدیترانه موعظه کردند ،بیان مینماید.
 (bپاسخ انتخابی شما :شما میتوانید از تمام نمونه هایی ک ه در پاسخ به سؤال
 ۲داده شده ،استفاده نمایید.

تأسیس کلیسا ۱۶۱
 (cکتاب اعمال رسوالن نشان می دهد که در درجه اول ،مسی حیت یک فرقه
از یهودیت نبود بلک ه یک مذهب جهانی بود و دوم اینک ه مسی حیت تهدیدی برای
قدرت سیاسی روم نبود.
 (dپاسخ انتخابی شما :شما میتوانید از تمام نمونه هایی ک ه در پاسخ به سؤال
 ۴داده شده ،استفاده نمایید.
 (a - ۱۱شامل دفاعیهای از رسالت پولس می باشد.
 (dاز ابراهیم بهعنوان نمونهای یاد میکند که براساس ای مانش مورد پذیرش
خدا قرار گرفت .

درس ششم

توسعۀ کلیسا

در درس پنجم ما کتاب اعمال رسوالن و رساالتی را که به دوره اولیه کلیسا
مربوط میگردند یعنی رساله یعقوب و رساله غالطیان را بررسی نمودیم .مطالعه ما
ک مک نمود تا چگونگی پیشرفت و گسترش پیغام انجی ل را در سرتاسر امپراطوری
روم ببینیم و عالوه بر آن شاهد باشیم ک ه چگونه هم یهود و هم غیریهود جزو
کلیسای مسیح گردیدند .این مطالعه همچنین به ما در در ک پیغام زندگی عملی
مسی حی ک ه یعقوب به ایمانداران اولی ه یهودی بیان میکند و حقیقتی ک ه پولس درباره
پای ه و اساس نجات برای غالطیان ذکر مینماید ،ک مک میکند.
در این درس ما رساالتی را درنظر خواهیم گرفت که مربوط به بعد از شورای
اورشلیم میگردند ،یعنی سال هایی ک ه پولس سفرهای دوم و سوم بشارتی خود را
انجام داد .زمینه این رساالت را بررسی کرده و خواهیم دید که چگونه پولس به
نیازهای کلیساهای جدیدی ک ه در مکادونیه ،اخائی ه و ایتالیا تشکی ل شدهاند ،پاسخ
می دهد.
در حین مطالعه این نامه ها متوجه خواهیم شد ک ه ای مانداران اولی ه نیز بسیاری از
مشکالتی را ک ه ما امروز با آن روبرو هستیم ،داشتهاند .بعضی از آنها درباره بازگشت
ثانوی مسیح دچار سؤتفاهم و بعضی دیگر دچار اختالفات و گروه بندی شده بودند.
تعدادی هنوز احتیاج داشتند ک ه از نظر روحانی در ای مان مسی حی خود بیشتر رشد
کنند و درک نمایند ک ه مفهوم ایمان داشتن به مسیح یعنی چه .در این درس خواهیم
دید ک ه چگونه خدا بهوسیله نامه های پولس ،ای ماندارانی را ک ه با این مشک الت
گوناگون روبرو بودند ،هدایت و راهنمایی میکرد.
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رئوس مطالب
رساله های اول و دوم تسالونیکیان :نامه هایی به مکادونیه
رساله های اول و دوم قرنتیان :نامه هایی به اخائی ه
رساله به رومیان :نامه به روم

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
• ارتباط بین کتاب اعمال رسوالن و رساله های قرنتیان ،تسالونیکیان و رومیان
را بیان نمایید.
• درباره تأکیدها و محتوای رساالتی ک ه پولس در طول سفر دوم و سوم بشارتی
خود نوشت ،توضیح دهید.
• در نتیجه مطالعه تعلیماتی که در این رساالت درباره مسیح وجود دارد با
شخصیت و کار مسیح بیشتر آشنا گردید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را مطالعه نموده و به سؤاالت پاسخ دهید .سپس جواب های خود را با
پاسخ های داده شده مقایسه نمایید.
 -۲رساالت پولس رسول را به تسالونیکیان ،قرنتیان و رومیان مطالعه کرده ،از
روی نقشهای ک ه در درس پنج داده شده است مکان شهرهایی که نامه ها به آنجا
فرستاده شده و یا نام آنها در درس آمده است ،پیدا نمایید.
 -۳پس از تمام کردن درس به خود آزمایی آخر درس پاسخ دهید.

توسعۀ کلیسا ۱۶۵
متن درس
رساالتی را که پولس در طول سفر دوم و سوم بشارتی خود نوشته است ،بهنام
رساالت مسافرتی معروف می باشند .و عبارتند از اول و دوم تسالونیکیان ،اول و دوم
قرنتیان و رومیان .این رساالت منعکس کننده شرایط و مشک الت ای ماندارانی که نامه
را دریافت میکردند ،می باشد.

اول و دوم تسالونیکیان  :نامههایی به مکادونی ه
ناحی ه مکادونیه شامل شهرهای فیلیپی و تسالونیکی میگردید .تسالونیکی یک
شهر بندری و مرکز ت جارت بود و در آن زمان جمعیتی نزدیک به ۰۰۰ر ۲۰۰نفر
داشت.

زمینه تاریخی
مدتی بعد از شورای اورشلیم ،پولس به همراهی سیالس دومین سفر بشارتی
خود را آغاز نمود )اعمال رسوالن  .(۳۶،۴۰ :۱۵تی موتائوس در لستره به آنان ملحق
شد )اعمال  (۳- ۱ :۱۶و از طریق تروآس به فیلیپی رفته ،در آنجا ماندند )اعمال
.(۴۰-۱۰:۱۶
بعد از مدتی خدمت کردن در فیلیپی ،پولس به شهر تسالونیکی رفت و در نتیجه
خدمت او عده زیادی توبه نمودند ک ه بین آنها یهودیان ،زنان مهم و سرشناس شهر و
تعداد زیادی از غیریهودیان حضور داشتند .به دلی ل خطری ک ه مخالفان بهوجود
آوردند ،پولس مجبور شد شبانه تسالونیکی را تر ک نموده ،مدتی در بیریه توقف
نماید و در نهایت به آتن برود )اعمال  .(۱۵- ۱۰:۱۷اما تی موتائوس در بیریه ماند و
بعدا دوباره در آتن به آنها ملحق شد .سپس پولس ،او را فرستاد تا از ای مانداران
ً
تسالونیکی دیدن کند )اول تسالونیکیان  .(۵-۱ :۳پس از مدتی پولس آتن را ترک
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کرده بهسوی قرنتس رفت و در آنجا بیش از یک سال و نیم خدمت نمود )اعمال
.(۱۱ :۱۸
در مدتی که پولس در قرنتس بود ،تی موتائوس پیش او آمده ،خبرهایی درباره
کلیسای تسالونیکی برای او آورد )اول تسالونیکیان  .(۶ :۳در پاسخ به این خبرها
بعدا به پولس خبرهای دیگری درباره
پولس رساله اول تسالونیکیان را نوشت.
ظاهرا ً
ً
کلیسا داده شد و در نتی جه او رساله دوم تسالونیکیان را نیز نوشت ) دوم تسالونیکیان
 ۲ :۲و .(۱۱ :۳

محتوا و تقسیمبندی رساله
پولس در نامه های خود به تسالونیکیان درواقع به خبرها و اطالعاتی ک ه درباره
آنها به او رسیده بود ،پاسخ می دهد .از اشاره هایی ک ه در هردو رساله وجود دارد،
میتوان به این امر پی برد که آنها تحت جفا قرار داشته و درباره بازگشت ثانوی
مسیح در اشتباه بودند.
اگرچه در هردو رساله موضوعات مشابه دیده میشود ،اما تفاوت هایی در
محتوای آنها نیز وجود دارد .رساله اول پر از یادآوری رابطه پولس با تسالونیکیان
می باشد ،در صورتی که در رساله دوم اشاره خیلی ک می به این موضوع شده است.
پولس در رساله اول خود توضیح می دهد که برای اشخاصی که قبال ً مردهاند چه
اتفاقی خواهد افتاد .اما در رساله دوم درباره »مرد شریر« ک ه قبل از بازگشت مسیح،
ظاهر میشود ،سخن میگوید .رساله اول شامل برخی هشدارهای عمومی درباره
اشخاص بیکار و تنبل می باشد و در رساله دوم میگوید که از اشخاص بیکار و تنبل
دوری نمایید .هردو رساله تعالی می را بیان میکنند ک ه مورد نیاز اشخاصی است که
درباره بازگشت مسیح دچار اشتباه شدهاند و به تازگی از شر ک و بتپرستی به مسیح
روی آوردهاند )اول تسالونیکیان  .(۹ :۱این رساالت ،اولین رساالتی می باشند که
پولس در آنها درباره وقایع آخرزمان سخن میگوید .این دو رساله را با توجه به
تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.

توسعۀ کلیسا ۱۶۷

رساله اول تسالونیکیان :امید بازگشت مسیح
 (۱سالم و شکرگزاری ۱۰- ۱ :۱ -
 (۲یادآوری خدمات پولس ۱۶- ۱ :۲ -
 (۳تمای ل و اشتیا ق پولس برای مالقات ای مانداران تسالونیکی ۵ :۳ - ۱۷ :۲ -
 (۴گزارش تی موتائوس ۱۳- ۶ :۳ -
 (۵دستوراتی درباره زندگی مسی حی ۱۲- ۱ :۴ -
 (۶حقایقی درباره بازگشت مسیح ۱۱ :۵ - ۱۳ :۴ -
 (۷آخرین نصی حت ها -

۲۸-۱۲ :۵

 - ۱تعیین نمایید کدام یک از جمالت زیر در ارتباط با رساله اول تسالونیکیان
صحیح می باشد.
 (aزمانی نوشته شد ک ه پولس در آتن بود.
 (bتوضیح می دهد برای اشخاصی ک ه در مسیح مردهاند چه اتفاقی خواهد افتاد.
 (cنشان می دهد ک ه بعضی از ای مانداران تسالونیکی در زندگی ،تنبلی و بیکاری
را پیشه خود کرده بودند.
 (dدرباره »مرد شریر« ک ه هنگام بازگشت مسیح ظاهر میشود ،توضیح می دهد.

رساله دوم تسالونیکیان :پیروزی بازگشت مسیح
 (۱شکرگزاری و دعا -

۱۲- ۱ :۱

 (۲وقایعی ک ه هنگام بازگشت مسیح روی خواهد داد ۱۲- ۱ :۲ -
 (۳تشویق برای استوار و ثابتقدم بودن -
 (۴درخواست و دستور ۱۵- ۱ :۳ -
 (۵سخنان پایانی -

۱۸-۱۶ :۳

۱۷-۱۳ :۲
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 - ۲رساله دوم تسالونیکیان
 (aبیان میکند که مسیح خداوند ،آن مرد شریر را نابود خواهد کرد.
 (bاحتماال ً در طول سومین سفر بشارتی پولس نوشته شده است.
 (cبه گزارشی ک ه تی موتائوس درباره تسالونیکیان به پولس داد ،اشاره میکند.
 (dپولس را بهعنوان نمونهای برای تسالونیکیان ذکر مینماید ک ه برای رفع
احتیاجات روزانه خود کار میکند.

رسالههای اول و دوم قرنتیان :رساالتی به اخائی ه
شهر های قرنتس و آتن در ناحی ه اخائیه واقع شده بود .قرنتس در سال  ۱۴۶ق.م.
بعدا بهعنوان
خراب گردید .اما در سال  ۴۴ق.م .بهوسیله رومی ها بازسازی شد و ً
مرکز استان اخائی ه انتخاب گردید .در زمان عهدجدید شهر ثروتمند و مرفهی بود .این
شهر از نظر فساد اخالقی معروف بود و در آن خدایان بسیاری پرستیده میشد.

زمینه و محتوای رساله اول قرنتیان
قبال بیان کردیم ک ه پولس برای مدت بیش از یک سال و نیم در قرنتس خدمت
ً
نمود )اعمال  .(۱۸-۱ :۱۸در این زمان بود که کلیسای قرنتس تأسیس شد .سپس
پولس به انطاکی ه بازگشت و مدتی بعد سومین سفر بشارتی خود را آغاز نمود )اعمال
.(۲۳ :۱۸
پولس در سفر سوم خود ،به افسس رفت و در آنجا برای مدت بیش از  ۲سال
زندگی کرد )اعمال  .(۱۰- ۸ :۱۹در مدتی ک ه او در آنجا بود گزارش هایی درباره
ای مانداران قرنتس )اول قرنتیان  ۱۱ :۱و  ۱ :۵و  ،(۱۸ :۱۱و نامهای ک ه شامل چندین
سؤال بود ،دریافت نمود )اول قرنتیان ۱ :۷و ۲۵و  ۱ :۸و  ۱ :۱۲و ۱ :۱۶و  .(۱۲امکان
دارد ک ه پولس در پاسخ به گزارش قبلی نامهای قبل از رساله اول قرنتیان نوشته باشد
)اول قرنتیان  .(۹ :۵گزارش ها و نامه نشان می دهند ک ه ای مانداران قرنتس احتیاج به

توسعۀ کلیسا ۱۶۹
تعالیم قوی درباره معیارهای اخالقی و سایر ارزش های مهم مسیحیت داشتند .پولس
با نوشتن رساله اول قرنتیان به مشکالتی ک ه بروز کرده بود ،پاسخ می دهد و اصول
روحانی را در ارتباط با آن مشک الت بیان مینماید.
محتوای رساله اول قرنتیان را میتوان به دو قسمت تقسیم نمود .در قسمت اول
یعنی باب های  ۱الی  ۶پولس به مشکالتی پاسخ می دهد ک ه از طریق گزارشی ک ه اهل
»خانه خلوئی« به او داده بودند ،باخبر شده بود )اول قرنتیان  .(۱۱ :۱در قسمت دوم
یعنی باب های  ۷الی  ۱۶پولس به سؤاالتی پاسخ می دهد ک ه ای مانداران قرنتس در نامه
مطرح نموده بودند .لحن نامه غیررسمی است و مثل این است ک ه پولس با ای مانداران
قرنتس در حال مکالمه و گفتگو است ،او سؤاالتی میکند )  ۲۰ :۱و  ،(۷ :۴درخواست
مینماید )  ،(۱۶- ۱۴:۴هشدار می دهد )  ،(۲۱- ۱۸:۴سرزنش و توبیخ مینماید
) ۲ :۵و  ،(۶تعلیم می دهد )  (۶-۱ :۱۲و در همه موارد این حقیقت را تأکید مینماید که
مسیح باید چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی ،خداوند و حاکم
باشد.
 - ۳جمالت زیر را در دفتر خود کامل نمایید.
 (aپولس رساله اول قرنتیان را زمانی نوشت ک ه در  ................بود.
 (bزمانی که پولس به مشک الت ای مانداران قرنتس پاسخ می دهد این حقیقت را
تأکید مینماید ک ه مسیح باید ...........
 (cدر باب های  ۶-۱رساله اول قرنتیان پولس به  .........................پاسخ می دهد.
 (dدر باب های  ۷الی  ۱۶رساله اول قرنتیان پولس به  ...................پاسخ می دهد.
رساله اول قرنتیان موضوعات مختلفی را بیان مینماید .این رساله را به ک مک
تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.
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رساله اول قرنتیان :اصول رفتار مسیحی
 (۱مقدمه -

۹- ۱ :۱

 (۲راه حل اختالف و جدایی -

۲۱ :۴ - ۱۰ :۱

 (۳نیاز به تنبی ه ۲۰:۶ - ۱ :۵ -
 (۴سؤال درباره ازدواج ۴۰- ۱ :۷ -
 (۵استفاده صحیح از آزادی مسی حی ۳۳ :۱۰ - ۱ :۸ -
 (۶نحوه عملکرد در پرستش های جمعی ۴۰:۱۴ - ۱ :۱۱ -
 (۷انجیل و قدرت آن -
 (۸سخنان پایانی -

۵۸-۱ :۱۵

۲۴-۱ :۱۶

 - ۴رساله اول قرنتیان بازگو کننده اصول روحانیای است که پولس در رابطه با
مشکالتی ک ه قرنتیان داشتند ،بیان مینماید .اصولی را ک ه پولس بیان میکند )ستون
سمت راست( با مشکل مربوطه ) در ستون سمت چپ( منطبق نمایید.
 (aکلیسا بدن خداوند است )باب .(۳
 (bمقدسین روزی بر دنیا و فرشتگان داوری خواهند نمود ) باب .(۶
 (cبدن های ای مانداران اعضای مسیح می باشد )باب .(۶
 (dشام خداوند آشکار کننده مرگ او می باشد ) باب .(۱۱
 (eبدن مسیح با وجود اعضای مختلف یکی می باشد ) باب .(۱۲
 - ۱تفرقه و جدایی در کلیسا
 - ۲رفتار ناشایسته در شام خداوند
 - ۳اختالف بین ای مانداران
 - ۴زنا

توسعۀ کلیسا ۱۷۱

زمینه و محتوای رساله دوم قرنتیان
در مدتی ک ه پولس در افسس بود ،احتمال دارد به مالقات ای مانداران قرنتس رفته
شخصا به مشکالتی ک ه در اول قرنتیان به آن اشاره کرده بود ،رسیدگی نماید.
ً
باشد تا
او در رساله دوم قرنتیان  ۱ :۲و ۱۴ :۱۲و  ۲۱و  ۲- ۱ :۱۳به این مالقات اشاره مینماید.
اگر او به آنجا رفته باشد ،ظاهرا ً از او به گرمی استقبال نشده است .کلیسا هنوز
بهوسیله گروه های رقیب مشوش بود و یک مخالفت جدی بر علی ه پولس بهوسیله
اشخاصی ک ه ادعا میکردند »متعلق به مسیح« و »رسوالن مسیح« می باشند ،بهوجود
آمده بود ) دوم قرنتیان  ۷ :۱۰و  .(۱۳ :۱۱به همین دلی ل است ک ه امکان دارد نامهای ک ه
پولس در دوم قرنتیان  ۴- ۳:۲و  ۹و  ۱۲- ۸:۷به آن اشاره مینماید ،نامهای است ک ه او
بعد از دومین مالقات خود از قرنتیان نوشته است .پولس افسس را ترک میکند و
تیطس را جلوتر میفرستد تا گزارش دیگری از قرنتس برای او بیاورد .او سپس به
تروآس رفت و برخالف انتظار ،تیطس را در آنجا ندید .او به سفر خود به سوی
قا نگران حال قرنتیان بود .مدتی بعد تیطس به
مکادونی ه ادامه داد در حالی ک ه عمی ً
همراه گزارشی که حاکی از بهوجود آمدن یک تغییر مثبت و خوب در ای مانداران
قرنتس بود ،به آنجا آمد ) دوم قرنتیان  ،(۱۶- ۶ :۷هرچند عدهای هنوز با پولس مخالف
بودند .این خبرها زمینهای گشت تا پولس رساله دوم قرنتیان را بنویسد .او شرایط
خود را توضیح می دهد )  (۴ :۲ - ۳ :۱و از قرنتیان میخواهد ک ه با او صلح نمایند
)  .(۱۳- ۱۱:۶او از گزارش خوبی که شنیده است شادی مینماید )  (۷- ۶:۷و از رسول
بودن خود دفاع میکند )  .(۱۰ :۱۳ - ۱ :۱۰او همچنین درباره جمعآوری هدایا برای
برادران نیازمند اورشلیم ک ه قرنتیان در آن شراکت داشتند مطالبی مینویسد ) -۱ :۸
.(۱۵ :۹
این نامه شاید شخصیترین نامه پولس باشد .به دلیل کینهجویی و مخالفتی ک ه عده
مشخصی با او داشتند ،ضروری بود که او از خود و خدمتش دفاع نماید .در غیر این
صورت نه تنها او بلک ه انجی ل نیز بیاعتبار میگشت .در نامه ایراداتی ک ه از پولس

 ۱۷۲درس ششم

گرفته بودند دقیقا ً بیان نشده است .با این وجود میتوانیم آنها را از روی پاسخی که
پولس می دهد ،حدس بزنیم .او اصطالحاتی از قبی ل »مثل بسیاری« ) دوم قرنتیان
» ،(۱۷ :۲مثل بعضی« )  ۱ :۳و  » ،(۲ :۱۰بعضی میگویند« )  ،(۱۰ :۱۰و »چنین اشخاص«
)  ۱۱ :۱۰و  (۱۳ :۱۱بهکار می برد که اشاره به مخالفانش می باشد.
واضحا بعضی از
ً
 - ۵در زیر آیاتی از رساله دوم قرنتیان نوشته شده ک ه پولس
تهمت هایی را ک ه به او زدهاند بیان مینماید .آیات فوق را مطالعه نموده ،تعیین کنید
در هر کدام چه نوع تهمت هایی بیان شده است.
 (aپولس مغرور و الفزن است.

،۵ :۱۱ ،۶-۱ :۳ (۱
۱۲- ۱۱:۱۲

 (bپولس هیچ نوع سفارش نامهای ندارد.
واقعا رسول است باید کلیسایی
ً
 (cپولس اگر
از او حمایت نماید.

۱۸-۱۲:۱۰ (۲
۱۵- ۷:۱۱ (۳

 (dرسالت پولس ،همپایه رسالت  ۱۲رسول نمی باشد.
اکنون با توجه به تقسیم بندی داده شده :رساله را مطالعه نمایید.

رساله دوم قرنتیان :دفاع از اصالت خدمت پولس
 (۱تحیت -

۲- ۱ :۱

 (۲انگیزه و محر ک خدمت پولس ۱۳:۲ - ۳ :۱ -
 (۳خصوصیت خدمت پولس ۱۶ :۷ - ۱۴ :۲ -
 (۴جمعآوری هدی ه برای ای مانداران نیازمند ۱۵:۹ - ۱ :۸ -
 (۵اعتبار و صحت رسالت پولس ۱۰:۱۳ - ۱ :۱۰ -
 (۶خاتمه -

۱۴- ۱۱:۱۳

توسعۀ کلیسا ۱۷۳
 - ۶جمالت صحیح را مشخص نمایید .در صورتی که جمله اشتباه است،
صحیح آن را در دفتر خود بنویسید.
 (aپولس زمانی رساله دوم قرنتیان را نوشت که گزارش مثبت و تشویق کننده
تیطس را دریافت کرد.
پولس زمانی رساله دوم قرنتیان را نوشت ک ه ...............................
 (bموضوع اصلی رساله دوم قرنتیان بازگشت ثانوی مسیح می باشد.
موضوع اصلی رساله دوم قرنتیان .........................
 (cرساله دوم قرنتیان نشان می دهد ک ه به دلی ل سخنانی ک ه برادران کذبه به دروغ
درباره پولس گفته بودند ،او این امر را ضروری تشخیص داد ک ه از خدمت خویش
دفاع نماید.
رساله دوم قرنتیان نشان می دهد ک ه به دلی ل  .......................او ا ین امر را ضروری
تشخیص داد ک ه از خدمت خویش دفاع نماید.
رساله های قرنتیان نشان می دهند که چگونه پولس با ای ماندارانی که هنوز از نظر
روحانی رشد نکرده و اغلب با او دشمن بودند ،رفتار نمود .بهنظر میرسد که آنها
همیشه آماده بودند که درباره شخصیت او شک کنند و زحمات او را نادیده بگیرند.
با وجود طرز برخورد بد و عدم روحانیت آنها پولس باز برای آنها فکر میکرد و
محبت عمیق خود را نسبت به آنها بیان مینماید ) دوم قرنتیان ۱۴ :۱۲و .(۱۵
رساله های قرنتیان آشکار مینمایند که بسیاری از مسی حیان دوران اولیه درگیر
مشک الت جدی بودند .گرچه وجود این مشک الت چیز خوب و قابل توجهی
نمی باشد .اما چیزی ک ه قابل توجه می باشد این است که با وجود این مشک الت کلیسا
نه تنها به حیات خودش ادامه می داد بلک ه بهطور مستمر رشد مینمود .این موضوع
اثباتی بر این حقیقت است که کلیسا نه فقط یک تشکی الت انسانی ،بلک ه بدن روحانی
مسیح می باشد ک ه بهوسیله خود خدا و از طریق روحالقدس ،تأسیس شده ،محافظت
میشود و رشد مینماید.
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رساله رومیان :نامه به روم
پولس رسول ،رساله به رومیان را به تمام مسیحیانی ک ه در روم ،پایتخت بزرگ
امپراطوری روم ،زندگی میکردند میفرستد .این رساله شاید مهمترین کار پولس
رسول باشد .چون در این رساله او توضیح کاملی درباره نقشه خدا و مهیا شدن
نجات برای همه انسان ها می دهد .این رساله از نظر تعلی می ،عمیق و برای کاربرد،
روشن و صریح است و شایسته توجه و دقت فراوان می باشد.

زمینه تاریخی
به دنبال گزارش خوب و امیدوار کنندهای ک ه تیطس برای پولس آورد ،او رساله
دوم قرنتیان را نوشت و سومین سفر بشارتی خود را بهسوی جنوب ادامه داد .احتمال
دارد که پولس بار دیگر به قرنتس رفته و در همان مدت ،رساله به رومیان را نوشته
باشد.
از آنجایی ک ه او قبال ً در نظر داشت به روم برود )اعمال  .(۲۱ :۱۹پولس نامه
خودش را بهوسیله فیبی یکی از شماسان کلیسای شهر »کنخری ه« ،ک ه نز دیک شهر
قرنتس بود ،برای ایمانداران شهر روم فرستاد )رومیان ۱ :۱۶و  .(۲زمانی که پولس نامه
به رومیان را نوشت در شهر روم کلیسایی بهوجود داشت که از شهرت و آوازه
ً
بسیاری برخوردار بود )رومیان .(۸ :۱
احتماال کلیسا در روم بهوسیله مسی حیانی ک ه در
آنجا مقیم شده بودند ،آغاز شده بود .پولس بسیاری از ای مانداران آنجا را به نام
میشناخت و بعضی از آنها خویشاوندان او بودند )رومیان .(۱۵- ۳ :۱۶
از محتوای رساله رومیان مشخص میگردد که پولس برای نوشتن این نامه
چندین دلی ل داشته است .پولس امیدوار بود ک ه مسی حیان شهر روم به او در رسانیدن
پیغام انجی ل به اسپانیا ک مک نمایند )رومیان .(۲۴-۲۳:۱۵

توسعۀ کلیسا ۱۷۵
بهعالوه او نگران این موضوع بود ک ه آیا آنها معنی انجی ل را به صورت کامل درک
کردهاند؟ و همینطور نمیخواست اجازه بدهد که بهوسیله معلمین دروغین از طریق
صحیح منحرف گردند )  .(۱۹- ۱۷:۱۶این نگرانی باعث شد که او توضیح کاملی
درباره پیغام مسیح برای آنها بنویسد ،چراکه قادر نبود شخصا ً به آنها تعلیم بدهد.
) - ۷بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد( .زمانی ک ه پولس نامه به رومیان را
نوشت:
 (aدر اورشلیم زندگی میکرد.
 (bتصمیم داشت باالخره به آنجا برود.
 (cدرحال انجام دومین سفر بشارتی خود بود.
 (dاحتماال ً برای سومین بار مسی حیان قرنتس را مالقات میکرد.

محتوا و تقسیمبندی رساله
رساله به رومیان یک بیان استداللی ،درباره قلب تعلیم پولس در ارتباط با انجیل،
می باشد .از این جنبه این رساله با سایر رساالت او ک ه به منظور اصالح کردن
اشتباهات مشخصی در ارتباط با ای مان و رفتار مسی حی نوشته شدهاند ،متفاوت است.
رساله به رومیان برای مشک ل عالمگیر گناه پاسخ جاودانی می دهد که عبارت است از:
عدالت خدا که در مسیح ظاهر شده است .بحث او متقاعد کننده و سبک نگارش او
منطقی و قوی می باشد .این رساله شامل چندین حقیقت مهم در ارتباط با نجات از
قبیل :عادل شمردگی )  (۲۱ :۵ - ۲۱ :۳و تقدیس )  (۳۹ :۸ - ۱ :۶میگردد .موضوع
رساله را میتوان در باب اول آی ه  ۱۶پیدا نمود »از انجی ل مسیح عار ندارم چونکه
قوت خداست برای هرکه ای مان آورد اول یهود و پس یونانی«.
پولس رسول در رساله خود در حین توضیح درباره حقایق مربوط به عدالت خدا،
این موضوع اصلی را دنبال مینماید.
رساله رومیان را براساس تقسیم بندی ارائه شده در زیر مطالعه نمایید.
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رساله به رومیان :ظهور عدالت خدا
 (۱نیاز به عدالت خدا ۲۰:۳ - ۱ :۱ -
 (۲مهیا شدن عدالت خدا ۲۱ :۵ - ۲۱ :۳ -
 (۳نتایج عدالت خدا ۳۹:۸ - ۱ :۶ -
 (۴پیروزی عدالت خدا ۳۶ :۱۱ - ۱ :۹ -
 (۵به کارگیری عدالت خدا ۲۷:۱۶ - ۱ :۱۲ -
 - ۸تمرین زیر به شما ک مک مینماید تا تعدادی از حقایق مهمی را که در کتاب
رومیان تعلیم داده شده است ،بهیاد آورید ۱۴ .مورد از این حقایق در لیست زیر
نوشته شده است ،از هر باب یک حقیقت .در دفتر خود این  ۱۴حقیقت را بنویسید.
سپس به ترتیب  ۱۴باب رساله به رومیان را بخوانید و تعیین کنید هرکدام از این
حقایق در کدام باب بیان گردیده است .برای نمونه مورد اول نوشته شده است.
حقایق تعلیم داده شده در رساله به رومیان
باب

حقیقت بیان شده

۱

بتپرستی و بی دینی نتیجه گناه است

 (aبعد از اینک ه تمام غیریهودیان نجات پیدا کردند ،قوم بنی اسرائی ل نیز بهسوی
مسیح بازگشت خواهد نمود.
 (bما باید از انجام کارهایی که باعث لغزش دیگران میگردد ،اجتناب نماییم .
 (cبتپرستی و بی دینی نتی جه گناه است.

توسعۀ کلیسا ۱۷۷
 (dابراهیم بهوسیله ای مان عادل شمرده شد ،ما نیز بهوسیله ای مان عادل شمرده
میشویم .
 (eما باید از دولت و قوانین آن اطاعت نماییم.
 (fما باید بدن های خود را مانند قربانی زنده به خدا تقدیم نماییم.
 (gهمه انسان ها گناهکار هستند.
 (hقوم بنیاسرائی ل خدا را رد کرد و از او اطاعت ننمودند.
 ( iگناه آدم باعث بهوجود آمدن مرگ ،اما کار مسیح در عا دل کردن انسان ها
باعث بهوجود آمدن حیات دوباره گردید.
 ( jما از محکومیت و مجازات آزاد شده و همارث عیسی مسیح گردیدهایم.
 (kنسبت به گناه مردهایم اما برای خدا زندگی میکنیم.
 ( lخدا اراده نمود ک ه بر قوم اسرائیل رحم نماید.
 ( mیهودیان نیز گناهکار هستند.
 (nاز اسارت قوانین شریعت آزاد شدهایم تا در روحالقدس خدا را خدمت
نماییم.
تعالیم کتاب رومیان از همان زمان ک ه نوشته شدند باعث بهوجود آمدن یک جنگ
درونی در فکر و قلب ای مانداران شدهاند .این تعالیم ای مانداران را از عمق محکومیت
)رومیان  (۲۳ :۳به اوج آینده پرجاللی ک ه در مسیح برای آنها مهیا شده است ،هدایت
میکند )رومیان  (۲۱-۱۸ :۸و به آنها ک مک میکند تا خدا را در زندگی روزانه خود
تجربه نمایند )رومیان  .(۲۱- ۹ :۱۲امید من این است ک ه پیغام این رساله جزئی از
زندگی شما بگردد.
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 - ۹زمینه تاری خی رساالتی را ک ه در این درس مطالعه نمودید ،مروری بنمایید.
سپس جدول زیر را در دفتر خود کشیده ،تعیین کنید وقایعی که در لیست زیر آمده
در چه زمانی اتفا ق افتاده است.
وقایع اتفاق افتاده در خدمت پولس
دومین سفر بشارتی

سومین سفر بشارتی

 (aپولس در تسالونیکی کلیسایی را تأسیس مینماید.
 (bپولس در قرنتس کلیسایی را تأسیس میکند.
 (cپولس خبرهایی درباره ایمانداران تسالونیکی از تی موتائوس دریافت میکند
 (dاخباری درباره ای مانداران قرنتس به گوش پولس میرسد.
 (eپولس به ای مانداران تسالونیکی نامه مینویسد.
 (fپولس به ای مانداران قرنتس نامه مینویسد.
 (gپولس به ای ماندارن روم نامه مینویسد.
زمانی ک ه پولس شهر قرنتس را ترک نمود به خدمت خودش در اخائیه و
مکادونیه خاتمه داد و در میلیتس با رهبران کلیسای افسس خداحافظی نموده ،به
اورشلیم رفت )اعمال  .(۱۹- ۱۷:۲۱در نتی جه سومین سفر بشارتی پولس ،گروهی از
ای مانداران در نواحی غالطیه ،آسیا ،مکادونی ه و اخائیه مانند سایر نقاط بهوجود آمدند.
کلیسا از یک گروه کوچک در اورشلیم رشد نموده ،به یک جمعیت چندین
هزارنفری در شهرهای نواحی مدیترانه تبدی ل شده بود .زمانی ک ه پولس به اورشلیم
رسید شرایط او تغییر نمود .او دستگیر شد و دیگر نمیتوانست مانند یک شخص
آزاد هرجا که دلش میخواهد مسافرت نماید بلکه مجبور شد مانند یک شخص
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زندانی به خدمت خود ادامه دهد .ابتدا در اورشلیم سپس در قیصری ه و باالخره در
روم در زندان و تحت مراقبت بود.

 ۱۸۰درس ششم

خودآزمایی
 - ۱سؤاالت انطباقی  -تعیین نمایید هرکدام از عنوانها و زمینههای تاریخی بیان

شده )در ستون سمت راست ( مربوط به کدام یک از رساالت )ستون سمت چپ (

میگردد.

 (aعنوان :ظهور عدالت خدا
 (bبه اتهاماتی ک ه معلمین دروغین به پولس وارد کردند پاسخ می دهد.
 (cعنوان :پیروزی بازگشت مسیح
 (dبه ای مانداران شهری نوشته شد که پولس به آنجا نرفته بود.
 (eسه باب آن در رابطه با موضوع محبت و عطایای روحانی می باشد.
 (fموضوع اصلی آن دفاع از خدمت پولس است.
 (gبیان میکند که آن مرد شریر قبل از بازگشت مسیح چه اعمالی را انجام
می دهد.
 (hعنوان :دفاع از اصالت خدمت پولس
 ( iسه باب آن بیان کننده رابطه قوم بنیاسرائی ل با نقشه خدا برای نجات است.
 ( jعنوان :امید بازگشت مسیح
 (kبیان میکند که برای اشخاصی ک ه در مسیح مردهاند چه اتفاقی خواهد افتاد.
 ( lعنوان :اصول رفتار مسی حی
 ( mپاسخگوی سؤاالتی است ک ه در نامه برای پولس نوشته شده بود.
 - ۱رساله اول تسالونیکیان
 - ۲رساله دوم تسالونیکیان
 - ۳رساله اول قرنتیان
 - ۴رساله دوم قرنتیان
 - ۵رومیان
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 - ۲پاسخ کوتاه :در زیر توضیحی درباره هرکدام از گروههای ایماندار که پولس

برای آنها نامه نوشت ،داده شده است .در هرکدام نام شهری را بنویسید که ایمانداران

در آنجا زندگی مینمودند.

 (aاین ای مانداران تقسیم به گروه های مختلفی شده بودند که با هم رقابت
میکردند .افراد مشخصی در بین آنها برخالف پولس و خدمت او سخن میگفتند.
 (bعدهای از این ای مانداران شنیده بودند که روز خداوند رسیده است و در
نتیجه دچار ترس و هراس شده بودند .بعضی از آنها کار نمیکردند و زندگی
بیثمری را در پیش گرفته بودند.
 (cای مان این گروه از ایمانداران در همه جا شناخته شده بود .زمانی که پولس
برای آنها نامه مینویسد امیدواری خود را برای اینکه آنها در رساندن پیغام به اسپانیا
به او ک مک نمایند ،بیان میکند.
 (dاین گروه از ای مانداران ،زمانی که برای شام خداوند دور هم جمع میشدند،
رفتار شایستهای نداشتند .جلسات پرستش آنها بینظم بود و احتیاج داشتند ک ه در
هردو قسمت رفتار خود را تغییر دهند.

 - ۳با انتخاب یکی از عبارتهای داخل پرانتز ،جاهای خالی را پر نمایید.
 (aاکثر مطالب کتاب رومیان مربوط به تعلیم پولس در ارتباط با ...................
میگردد ) .بازگشت ثانوی مسیح  /خبر خوش عدالت خدا(
 (bرساله های تسالونیکیان اشاره به مشکلی میکند ک ه ای مانداران در رابطه با
 ...............داشتند) .تنبلی  /بینظمی در جلسات و پرستش دسته جمعی (
 (cرساله اول قرنتیان بیشتر مربوط به پاسخ پولس به  ............ ....میگردد) .یک
سری از مشک الت ویژه کلیسا  /حمالتی ک ه به خدمت او شده بود(
 (dیکی از دالیلی که پولس به ای مانداران روم نامه نوشت عبارت است از اینکه
) .............قادر نبود به آنجا برود و خودش به آنها تعلیم بدهد  /میخواست به
نامهای ک ه آنها فرستاده بودند پاسخ دهد(
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 (eدر رساله اول قرنتیان یک باب کامل به تعلیم پولس درباره .................
اختصاص داده شده است) .آینده قوم بنیاسرائی ل  /زنده شدن مردگان(
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پاسخ صحیح تمرینها
۲ (a - ۵
۱ (b
۳ (c
۱ (d
 (b - ۱توضیح می دهد برای اش خاصی ک ه در مسیح مردهاند چه اتفاقی خواهد
افتاد.
 (cنشان می دهد ک ه بعضی از ای مانداران تسالونیکی در زندگی ،تنبلی و
بیکاری را پیشه خود کرده بودند.
 (a - ۶صحیح
 (bغلط :موضوع اصلی رساله دوم قرنتیان دفاع پولس از خدمتش می باشد.
 (cصحیح
 (a - ۲بیان میکند که مسیح خداوند ،آن مرد شریر را نابود خواهد کرد.
 (dپولس را بهعنوان نمونهای برای تسالونیکیان ذکر مینماید ک ه برای رفع
احتیاجات روزانه خود کار میکند.
 (b -۷تصمیم داشت باالخره به آنجا برود.
 (dاحتماال ً برای سومین بار مسی حیان قرنتس را مالقات میکرد.
 - ۳پاسخ شما باید شبی ه به پاسخ زیر باشد.
 (aافسس
 (bدر تمام جنبه های زندگی شخصی و جمعی مسی حیان خداوند و حاکم
باشد.
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 (cمشکالتی ک ه اعضای خانواده »خلوئی« برای او مطرح کرده بودند.
 (dسؤاالتی که خود قرنتیان در نامه مطرح کرده بودند.
(۱ - ۸

(c

(۲
(۳

(g

(۴

(d

(m

(۵
(k (۶
(i

(۷
(۸

(j

(۹

(l

(n

(h (۱۰
(a (۱۱
(f (۱۲
(e (۱۳
(b (۱۴

۱ (a - ۴
۳ (b
۴ (c
۲ (d
۱ (e
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 - ۹دومین سفر بشارتی پولس
(a
(b
(c
(e
سومین سفر بشارتی
(d
(f
(g

درس هفتم

رشد کلیسا

در درس ششم »رساالت مسافرتی« یعنی نامه هایی ک ه پولس در طول سفرهای
بشارتی خود نوشته است ،بررسی نمودیم .این نامه ها مشکالتی را بیان مینمایند که
ای مانداران آن نواحی ک ه تازه بشارت را شنیده بودند با آن روبرو بودند .ه مچنین بیان
کننده کوشش پولس در دفاع از رسالت خویش در برابر برادران کذبهای می باشد که
به شدت با او مخالفت میکردند.
در این درس »رساالت زندان« را بررسی خواهیم نمود .یعنی رساالت فلی مون،
افسسیان ،کولسیان و فیلیپیان که پولس رسول آنها را هنگامی ک ه در زندان روم بود
نوشت )اعمال  .(۳۱-۱۷ :۲۸این رساالت به ما ک مک میکنند تا از شرایط کلیسا در آن
دوره باخبر بگردیم و همچنین شخصیت و خصوصیات پولس را بیشتر آشکار
مینمایند.
برای مثال افسسیان و کولسیان به ای ماندارانی نوشته شدهاند ک ه آماده دریافت
تعالیم بیشتری درباره مسیح و ماهیت کلیسا بودند .از جنبه شخصی ،فلی مون رسالهای
است که درک پولس را از رابطه برادرانه مسی حی و بخشش نشان می دهد .رساله
فیلیپیان درواقع تصویری از روحانیت پولس است .در حین مطالعه این رساله ها،
شاهد خواهیم بود که چگونه کلیسا به رشد خود ادامه می دهد .و درباره شخص
پولس و سرسپردگی کامل او به مسیح عیسی مطالب بیشتری خواهیم آموخت.
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رئوس مطالب
فلی مون :بخشش مسی حی در عمل
افسسیان :کلیسای پرجالل
کولسیان :برتری مسیح
فیلیپیان :شهادت شخصی پولس

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بو د:
• درباره دستگیری و به زندان افتادن پولس توضیح دهید.
• ارتباط بین رساالت زندان با کتاب اعمال رسوالن و زندگی پولس را بیان
نمایید.
• درباره محتوا و تعلیم هرکدام از رساالت زندان توضیح دهید.
• درباره ماهیت کلیسا و خداوندی مسیح بر آن ،مطالب بیشتری را در ک نمایید
و در نتیجه مطالعه رساالت زندان ،تغییری در زندگی روحانی شما روی دهد.
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فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را مطالعه نموده و به سؤاالت پاسخ دهید.
 -۲رساله های فلی مون ،افسسیان ،کولسیان و فیلیپیان را بر طبق درس مطالعه
نمایید .شهرهای افسس ،کولسی و فیلیپی را روی نقشهای ک ه در درس پنجم داده
شده است پیدا نمایید )نقشه سفر سوم بشارتی پولس(.
 -۳پس از مطالعه درس به خودآزمایی آن پاسخ دهید .سپس درس های  ۶ ،۵و ۷
)بخش دوم( را دوره نموده و به آزمون میانی شماره  ۲پاسخ دهید.

متن درس
در هرچهار رساله اشارهای به زندانی بودن پولس شده است )فلی مون  ،۱افسسیان
 ۱ :۳و  ،۱ :۴کولسیان  ۲۴ :۱و  ۱۰ :۴و فیلیپیان  .(۱۳-۱۲:۱بهوسیله این نامه ها پولس
رسول به خدمات خودش به کلیساهایی ک ه در کولسی ،فیلیپی و ناحی ه افسس تأسیس
کرده بود ادامه می دهد ،اگر چه نمیتوانست شخصًا برای مالقات آنها برود.

پولس در زندان
پولس در پایان سومین سفر بشارتی خود به اورشلیم رسید و در آنجا رهبران
کلیسا را مالقات نمود )اعمال  .(۱۹- ۱۷:۲۱در آنجا پولس مخارج  ۴نفر را ک ه برای
مراسم تطهیر نذر کرده بودند برعهده گرفت و خودش نیز نذر مینماید تا نشان بدهد
ک ه به یهودیان خارج از اورشلیم ،تعلیم اطاعت نکردن از شریعت موسی را نمی دهد
)اعمال  .(۲۶-۲۰:۲۱چند روز بعد ،زمانی ک ه او برای انجام نذر خود به هیکل رفته
بود مورد حمله و هجوم جمعی از یهودیان قرار گرفت .تعدادی از یهودیان ساکن
آسیا ،جمعیت را به ضد پولس شورانیدند و میگفتند که او تعدادی غیریهودی را به
قسمتی از هیکل آورده ک ه هیچ غیریهودی نباید وارد آنجا بشود )اعمال .(۲۹- ۲۷:۲۱
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شورشی که برپا شد آنقدر بزرگ بود ک ه فرمانده رومی ،سربازان خود را فرستاد
تا پولس را در برابر یهودیان محافظت نمایند و سپس دریابند او چه عملی را انجام
داده که باعث خشم جمعیت گردیده است .فرمانده برای اینک ه بفهمد چه اتفاقی
افتاده است به پولس اجازه داد ک ه از خود دفاع نماید ،دفاعیه پولس در برابر سنهدرین
و جمعیت باعث خش مگین شدن بیشتر آنها گردید .زمانی ک ه فرمانده دستور داد که
پولس را تازیانه بزنند ،فهمید ک ه او تبعه روم می باشد .در نتی جه او را به قیصری ه پیش
فلیکس فرماندار فرستاد .فلیکس به اتهام وارده بر پولس گوش داد ،ولی تصمیمگیری
را به تأخیر انداخت و بدین صورت پولس برای مدت  ۲سال در زندان قیصری ه باقی
ماند .پس از اینک ه فرماندار جدید ،فستوس زمام امور را به دست گرفت ،اتهام وارده
بر پولس دوباره مطرح گردید اما این بار پولس درخواست نمود که محاک مهاش در
حضور قیصر انجام گیرد .در نتی جه به روم فرستاده شد.
 - ۱اعمال باب های  ۲۱الی  ۲۶را مطالعه نمایید و به سؤاالت زیر در دفتر خود
پاسخ دهید.
 (aتعیین نمایید در این باب ها ،چند بار پولس از خودش دفاع نمود .و در
هرمورد مخاطب او چه کسی بود .در ضمن در هر مورد آیات مربوطه را نیز ذکر
نمایید.
 (bزمانی که پولس در حضور سنهدرین محاک مه میشد ،ادعا کرد ک ه به دلیل
امید مشخصی که دارد او را محاکمه مینمایند ،بیان نمایید که امید پولس چه چیزی
بود )به اعمال  ۱۰- ۱ :۲۳توجه کنید(.
 (cدر درس پنجم بیان شد ک ه یکی از اهداف لوقا از نوشتن کتاب اعمال
رسوالن این بود که نشان دهد مسی حیت ،جنبشی در مخالفت با قدرت سیاسی روم
نبود .این هدف ،دلی ل بیان محاک مه پولس در حضور مقامات مملکتی در کتاب
اعمالرسوالن را نشان می دهد .همین مقامات ،رأی به این دادند ک ه پولس هیچ کاری
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در مخالفت با قوانین روم انجام نداده است .در دفتر خود بهطور خالصه توضیح
دهید که در هریک از موارد زیر چه مطلبی درباره پولس گفته شده است:
 (۱کلودیوس لیسیاس )  (۲ ،(۲۹- ۲۸:۲۳فستوس )  (۱۹ :۲۵و  (۳اغریپاس و
فستوس ) .(۳۲- ۳۰:۲۶
قبال برای پولس آشکار کرده بود که باید در روم نیز درباره او شهادت
 (dخدا ً
عمال به روم رسید.
بدهد )اعمال  .(۱۱ :۲۳چه مدت بعد از این مکاشفه ،پولس
ً
لوقا توضیح کاملی درباره سفر دریایی پولس به روم می دهد .در طول این سفر
چندین اتفا ق قابل توجه روی داد .طوفان ،غرق شدن کشتی ،حفاظت معجزهآسا از
پولس از زهر ماری ک ه در جزیره »مالت« او را نیش زد و شفای افراد بسیاری در آنجا
)اعمال  .(۱۰ :۲۸ - ۱۳ :۲۷این اتفاقات جنبه های دیگری از شخصیت پولس یعنی
آرامش ،استقامت و اعتماد او را به خدا در هنگام خطرات نشان می دهند .زمانی که
پولس به روم رسید در یک خانه تحت نظر یک نگهبان رومی قرار گرفت )اعمال
.(۱۶ :۲۸
اگرچه او اجازه نداشت که مسافرت نماید اما کامال ً آزاد بود که درباره مسیح
تعلیم دهد و یا موعظه نماید )  .(۳۱-۳۰ :۲۸کتاب اعمال رسوالن درباره نتیجه
محاکمه پولس در حضور قیصر چیزی نمیگوید .شاید زمانی که لوقا ،کتاب اعمال
رسوالن را مینوشت اطالعات بیشتری در این مورد نداشت .به هرحال ،از شواهدی
ک ه در دست می باشد مشخص است ک ه پولس در مدتی ک ه در زندان روم بود ،این
چهار رساله را نوشته است.
در این درس ما زمینه تاری خی و محتوای هرکدام از این رساله ها را بررسی
خواهیم نمود.
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 - ۲گزارشی که از غرق شدن کشتی و زندانی شدن پولس در کتاب اعمال
رسوالن باب های  ۲۶- ۲۱آمده ،نشان می دهد ک ه پولس
 (aچند روز بعد از اینکه فلیکس اتهام او را شنید ،بهسوی روم فرستاده شد.
 (bدر مدتی که در زندان بود اجازه تعلیم دادن ،نداشت.
 (cزمانی ک ه برایش مفید بود از حق خود بهعنوان یک تبعه روم استفاده مینمود.
 (dکاری انجام نداده بود که حاک مان رومی تصمیم بگیرند او را اعدام نمایند.
 (eبه اشخاصی که در کشتی بودند گفت که جان آنها بهخاطر او نجات پیدا
خواهد کرد.

رساله به فلیمون :بخشش مسیحی در عمل
در مدتی که پولس در زندان بود با ُانیسی موس آشنا شد و باعث ای مان آوردن او
گردید )فلی مون ُ .(۱۰انیسی موس بردهای بود ک ه از دست مالک خود به نام فلی مون که
پولس او را میشناخت فرار کرده بود .فلی مون احتماال ً در مدتی ک ه پولس در افسس
خدمت میکرد مسی حی شده بود .بهنظر میرسد که خانه او در همان نزدیکی )یا
شاید در نزدیکی الودیکی ه بوده و خود نیز یکی از اعضای کلیسایی بود ک ه در آنجا
تشکی ل میشد )فلی مون ۱و  ،۲کولسیان  .(۱۷ :۴پولس ُانیسی موس را به همراه یک نامه
 رساله به فلی مون در عهدجدید  -به سوی مالک خود فرستاد .در این نامه او ازفلی مون درخواست کرده بود ک ه انیسی موس را ببخشد.
رساله به فلی مون تصویری کوتاه از جامعهای می دهد که بسیاری از مسی حیان اولیه
در آن زندگی میکردند .برده داری یک امر رایج بود .بعضی از تاریخنویسان تخمین
زدهاند که در دوران عهدجدید حدود  ۶میلیون برده در امپراطوری روم وجود داشته
است .براساس قوانین امپراطوری روم ارباب میتوانست به هرصورتی که دوست
دار د برده خود را تنبی ه نماید .اگر برده به ارباب صدمهای میزد ارباب میتوانست او
را به شدت تنبی ه نماید و حتی او را بکشد .پولس در سایر رساالت خودش دستوراتی
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به برده ها و ارباب ها درباره روابطشان می دهد ) به افسسیان  ۹- ۵ :۶نگاه کنید( .در
واقع انجیل با ارائه اصول محبت و برادری میتوانست زندگی افراد را تغییر دهد و در
نهایت باعث متوقف شدن برده داری در بین مسیحیان گردد .بدون شک پولس این
موضوع را تشخیص می داد .در رساله اول قرنتیان  ۲۳- ۲۱:۷می بینیم ک ه او برای
آزادی ارزش زیادی قائل میگردد و دیگران را تشویق میکند ک ه در صورت امکان
یک شخص آزاد باشند نه برده .در نامهای ک ه پولس به فلی مون مینویسد اشاره
کوچکی وجود دارد ک ه بیان کننده این انتظار پولس است ک ه فلی مون انیسی موس را
آزاد نماید )آیات  ۱۴و  ۲۱را نگاه کنید( .با این وجود ،هدف پولس از این نامه این
نبود ک ه چیزی را مخالف روال جامعه به او دیکته نماید بلک ه دستوری بود به
ای مانداران که پیغام انجی ل را در زندگی خودشان بهکار ببرند ،بدون توجه به اینکه
شرایط زندگی آنها چیست.
رساله به فلی مون به ما نمونهای زیبا و عملی می دهد که چگونه بخشش مسی حی
میتواند در یک شرایط واقعی که به شخص صدمهای جدی وارد شده است حاکم
باشد .این رساله همچنین به ما شناخت بیشتری درباره نحوه رفتار این رسول بزرگ با
غیریهودیان می دهد .محبت مسیح باعث گردید ک ه پولس با یک برده فراری یعنی
شخصی ک ه بیشتر جامعه او را حقیر و بیارزش میشمردند ارتباط برقرار کند .او را
به سوی مسیح هدایت کند ،برای او شفاعت نماید و حتی حاضر باشد بدهی او را
خودش بپردازد .رساله را مطالعه نموده به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

رساله به فلیمون :بخشش مسیحی در عمل
 (۱سالم های پولس ۳- ۱ -
 (۲شکرگزاری پولس برای ای مان فلی مون ۷- ۴ -
 (۳تقاضای پولس برای انیسی موس ۲۱- ۸ -
 (۴درخواست پولس و خداحافظی ۲۵-۲۲ -
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 - ۳در دفتر خود به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 (aانیسی موس چه خطایی نسبت به فلی مون مرتکب شده بود؟
 (bپولس از فلی مون خواست ک ه با انیسی موس چگونه رفتار نماید؟
 (cپولس درخواست خود را بر چه اساسی مطرح نمود؟
 (dچگونه پولس پیشنهاد میکند ک ه در صورت لزوم جبران ضرر را خواهد
نمود؟
پولس تقاضای شخصیا ش به فلی مون و نامه هایش را به کلیسای کولسی و
کلیساهای نواحی افسس بهوسیله ای مانداری با نام تی خیکوس فرستاد .انیسی موس تا
منزل اربابش ،فلی مون ،با تی خیکوس همراه بود.

رساله به افسسیان :کلیسای پرجالل
همانطور که بیان کردیم تی خیکوس به همراهی انیسی موس به آسیا رفت و نامه را
برای ای مانداران افسس برد .این نامه نشان می دهد ک ه پولس به ای ماندارانی ک ه مراحل
اولی ه رشد مسی حی را پشتسر گذاشتهاند و در زندگی روحانی به دنبال رشد بیشتری
هستند چه نوع تعلیماتی می دهد.

شکل و فرم متمایز رساله
چند حقیقت نشان می دهد ک ه رساله به افسسیان در اصل به این منظور نوشته شد
ک ه در بین کلیساهای ناحی ه افسس خوانده شود .در آن زمان خوانده شدن نامه در
کلیساهای
دیگر رواج داشت .پولس در رساله خودش به قرنتیان ،مخاطبش را نه فقط ای مانداران
قرنتس بلک ه »همه مسی حیان سراسر ایالت اخائیه« قرار می دهد ) دوم قرنتیان .(۱ :۱
این بدین معنا است ک ه سایر کلیساهایی ک ه در نزدیک قرنتس بودند نیز نامه را
میخواندند.
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پولس ،سه سال در افسس خدمت نمود .شهری ک ه مرکز مهم تجارت و محل
معبد مشهور الهه آرتمیس ) دیانا( بود )اعمال ۱۰- ۸:۱۹و  .(۳۱ :۲۰ ،۳۵در نتیجه
کلیساهای بسیاری در شهرهای اطراف تأسیس شد .پولس در مدتی ک ه در زندان بود،
از طریق نوشتن نامه به نیازهای تمام آنها از جمله کلیسای افسس رسیدگی میکرد.
نامه پولس نشان می دهد که آنها گروه های شخصی و جدا از هم نبودند ،بلکه
قسمت هایی از یک بدن زنده ،یعنی بدن مسیح ک ه نقشه بهوجود آمدن آن قبل از
خلقت بهوسیله خدا کشیده شده بود.
در تعدادی از نسخه های قدی می در ابتدای رساله واژه » در افسس« وجود ندارد.
بنابراین نامهای ک ه ما در اختیار داریم شاید نسخهای است ک ه در کلیسای افسس نگاه
داشته میشد .این حقایق نشان می دهند ک ه چرا با اینک ه در رساله نام شهر افسس
وجود دارد ،اما طبق عادتی ک ه پولس داشت در آن سالم های شخصی به بعضی از
ای مانداران دیده نمیشود .امکان دارد زمانی که پولس به ای مانداران کولسی میگوید:
»نامهای را ک ه برای الودکی ه فرستادم بخوانید« منظورش رساله به افسسیان بوده
)کولسیان  .(۱۶ :۴این آی ه شاید اشاره به نامه هایی از پولس میکند ک ه در کلیساهای
دیگر نیز که بین الودیکیه و کولسی بودند خوانده میشد.

محتوا و تقسیمبندی رساله
رساله به افسسیان از این لحاظ شبی ه رساله به رومیان می باشد ک ه در آن به یک
سری از مشک الت مشخص کلیسا پاسخ داده نمیشود بلکه بیان کننده یک حقیقت
تعلی می مشخص می باشد .موضوع اصلی رساله به رومیان عدالت خدا )یا ن جات(
است در صورتی که موضوع اصلی رساله به افسسیان ،کلیسا در معنای جهانی و
همگانی آن می باشد نه به معنی یک جماعت محلی .بنابراین تعلیم رساله به رومیان
بهطور خاص مناسب اشخاصی می باشد ک ه تازه به مسیح ایمان آوردهاند و تعلیم
رساله به افسسیان برای اشخاصی است ک ه در ای مانشان رشد بیشتری کردهاند.
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در رساله به افسسیان پولس درباره منشأ کلیسا ،سرنوشت ،رفتار اعضا و
خصوصیات جنگ روحانی آن سخن میگوید .حقایقی را ک ه او درباره کلیسا بیان
مینماید بسیار عمیق می باشد .اعضای آن »قبل از بنیاد عالم« انتخاب شدهاند
)افسسیان  .(۴ :۱جایگاه آنها » با مسیح در آسمان« )  (۶ :۲می باشد .هدف این است ک ه
» در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم« )  .(۱۵ :۴هدف خدا در تمام اینها
عبارت است از آشکار کردن عظمت رحمت و بخشش خود تا همه جالل و بزرگی
او را ستایش نمایند ) ۶ :۱و ۱۲و  ۱۴و .(۷ :۲
بعد از بیان این حقایق ،پولس توضیح می دهد که ای مانداران به دلیل موقعیت
روحانیای که در مسیح دارند باید چگونه زندگی نمایند .توضیح او شخصی ،عملی
و فراگیر می باشد .او همه ای مانداران )افسسیان  ،(۲۱ :۵ - ۱ :۴زنان و شوهران ) -۲۲ :۵
 ،(۳۳فرزندان و والدین )  (۴- ۱:۶و غالمان و ارباب ها )  (۹- ۵:۶را مورد خطاب قرار
می دهد .پولس نامه خود را با بیان ماهیت واقعی جنگ کلیسا و راز پیروزی آن به
پایان میرساند ) .(۱۸- ۱۰:۶
 - ۴کتاب افسسیان
 (aاحتماال ً به این منظور نوشته شده ک ه در چندین کلیسا خوانده شود.
 (bبهطور خاص به ارتباط با مشک الت ویژه کلیسا در افسس میپردازد.
 (cهدف و قصد جاودانی خدا را برای کلیسا بیان می دارد.
 (dدر زمانی نوشته شد ک ه پولس در افسس بود.

رشد کلیسا ۱۹۷
رساله را بر طبق تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.

رساله به افسسیان :کلیسای پرجالل
 (۱کلیسا در نقشه خدا -

۱۴- ۱ :۱

 (۲کلیسا و قدرت خدا -

۱۰ :۲ - ۱۵ :۱

 (۳کلیسا بهعنوان مسکن خدا ۲۲-۱۱ :۲ -
 (۴کلیسا بهعنوان مکاشفه خدا ۲۱- ۱ :۳ -
 (۵عطایا و بخشش ها به کلیسا ۱۶- ۱ :۴ -
 (۶مالک های اخالقی در کلیسا ۲۱ :۵ - ۱۷ :۴ -
 (۷رفتار کلیسا -

۹ :۶ - ۲۲ :۵

 (۸جنگ کلیسا -

۲۴-۱۰ :۶

 - ۵در دفتر خود ،جدول زیر را رسم نمایید .سپس آی ه و یا آیات داده شده را
مطالعه کرده و بهطور خالصه بنویسید ک ه درباره خصوصیات کلیسا چه توضی حی
می دهد .اولین مورد برای نمونه نوشته شده است.

کلیسای پرجالل

آیات مربوطه

خصوصیات

۴:۱

منشأ کلیسا

۲۰- ۱۹:۱
۳۰ :۴ ، ۱۴:۱
۲۲ :۱
۲۰ :۲
۲:۵ ، ۱۰:۲و۸و ۱۵
۱۲ :۶
۱۸- ۱۳:۶

قدرت کلیسا
مهر تأیید کلیسا
سر کلیسا
پایه و اساس کلیسا
حیات کلیسا
دشمن کلیسا
سالح کلیسا

توضیحات
بهوسیله انتخاب خدا پیش از
آنکه جهان را بیافریند
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تعالیم رساله افسسیان به ای مانداران در درک چگونگی قرار گرفتن در نقشه خدا،
ک مک مینماید .آن نقشه این است ک ه هرچیزی در آسمان و بر زمین تحت کنترل
عیسی مسیح دربیاید )افسسیان  .(۱۰ :۱چقدر پرجالل است جزو کلیسا و بدن مسی ح
بودن! پولس خوانندگان رساله را تشویق میکند ک ه ب ه شایستگی آن دعوتی ک ه
خوانده شدهاند ،زندگی نمایند )  .(۱ :۴باشد که ما تشویق او را بپذیریم و به گونهای
زندگی نماییم ک ه باعث جالل خدا باشد.

رساله به کولسیان :برتری مسی ح
رساله به کولسیان همزمان با رساله به افسسیان نوشته شد .محتوای آن شبی ه به
افسسیان می باشد فقط تأکید آن متفاوت است .پولس در این رساله به تعلیم غلطی که
در کلیسای کولسی رخنه کرده بود ،پاسخ میگوید .تی خیکس این نامه و نامه های به
افسس و به فلی مون را ،به همراه خود برد.

زمینه تاریخی
کولسی شهری بود ک ه در شرق افسس قرار داشت .پولس توسط اپفراس ک ه در
شهرهای کولسی ،الودیکی ه و هیروپولیس خدمت میکرد ،خبرهایی درباره کلیسای
کولسی دریافت نمود )کولسیان  ۸- ۷:۱و  .(۱۳- ۱۲:۴اگرچه پولس هرگز از کلیسای
کولسی دیدن نکرده بود ولی چون این کلیسا در ناحیهای قرار داشت که پولس زمانی
که در افسس بود در آنجا بشارت داده بود ،نسبت به وضع روحانی آنها احساس
مسئولیت میکرد )اعمال .(۱۰ :۱۹
بهنظر میرسد ک ه اپفراس درباره تعلیم غلطی ک ه ای مانداران کولسی دچار آن شده
مخصوصا شروع به پیروی از تعلی می کرده بودند ک ه به
ً
بودند به پولس خبر داده بود.
آنها وعده می داد ک ه میتوانند شناخت ویژهای از خدا به دست آورند .این شناخت را
اشخاصی میتوانند کسب کنند ک ه قوانین شریعت را حفظ نمایند )کولسیان -۱۱ :۲
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 ،(۱۶فلسفهای را بپذیرند که در آن خود را بهگونهای غلط و افراطی فروتن بسازند،
فرشتگان را پرستش نمایند ) ۸ :۲و ۱۸و  (۱۹و در نگه داشتن اصول مشخصی ریاضت
بکشند )  .(۲۳- ۲۰:۲بدون شک اشخاصی ک ه باعث گسترش این تعلیم غلط شدند ،به
آن رنگ و بوی مسی حی داده بودند .جنبه رعایت کردن افراطی تعالیم ،منشأ یهودی
قبال در رساله به غالطیان با آنها مخالفت
دارد .دقیقا ً شبی ه همان اشخاصی ک ه پولس ً
نمود .جنبه های دیگر این تعلیم از مذاهب بتپرست آن زمان گرفته شده بود .در کل
این تعلیم ،مسیح را بهعنوان سرکلیسا و موقعیت برتر مسیح را نسبت به خلقت
نمیپذیرفت .این تعلیم ب هجای روحانیت حقی قی ک ه در مسیح پیدا میشود یک
سیستم ساخته و پرداخته اخالقی انسانی و یک نوع فروتنی کاذب را پیشنهاد
مینماید.
 - ۶رساله به کولسیان
 (aبه وسیله اپفراس به کلیسای کولسی برده شد.
 (bپاسخ پولس به خبرهایی است که درباره کلیسای کولسی شنیده بود.
 (cبه ای ماندارانی نوشته شد ک ه از یک تعلیم غلط پیروی مینمودند.
 (dهمزمان با رساله به رومیان نوشته شد.

محتوا و تقسیمبندی رساله
پولس به شرایطی که در کولسی پیش آمده بود ،پاسخ می دهد .او رساله خود را
با یادآوری این موضوع آغاز مینماید ک ه آنها انجی ل واقعی را از اپفراس شنیده بودند
)کولسیان  .(۷ :۱و از پری الوهیت مسیح و شایستگی او به عنوان آشکار کننده کامل
خدا دفاع مینماید )  ۲۰- ۱۵:۱و  .(۱۰- ۲ :۲سپس تعلیم غلطی را که آنها پذیرفته
بودند ،برمال میسازد )  (۱۹- ۱۶:۲و توضیح می دهد ک ه رابطه آنها با مسیح کلید
زندگی خداپرستانه می باشد )  .(۶ :۴ - ۲۰ :۲در تمام این موارد پولس سعی میکند که
به کولسیان در در ک برتری مسیح بهعنوان خالق همه چیز ک مک نماید ) ۱۶ :۱و .(۱۸

 ۲۰۰درس هفتم

او تضاد بزرگ بین فلسفه پوچی را ک ه آنها پیروی میکردند و پری در مسیح را که
تمام گنجینه های حک مت و معرفت خدا در او نهفته است ،نشان می دهد ) .(۳ :۲
پولس درخواست میکند که نامهاش در کلیسای الودوکیه که در همان نزدیکی بود
نیز خوانده شود )  .(۱۶ :۴بدین طریق از پیروی ای مانداران دیگر نیز از این تعلیم غلط
جلوگیری به عمل میآمد .
رساله را مطابق تقسیم بندی زیر مطالعه نمایید.

رساله به کولسیان :برتری مسیح
 (۱مقدمه و سالم -

۱ :۱و ۲

 (۲مسیح برتر از تمام کائنات -

۳:۲ - ۳ :۱

 (۳مسیح برتر از مذاهب انسانی ۲۳- ۴ :۲ -
 (۴مسیح برترین چیز در زندگی مسی حی -
 (۵خاتمه -

۶:۴ - ۱ :۳

۱۸- ۷ :۴

 - ۷تعیین کنید ک ه کدام یک از جمالت زیر توضیح کاملی درباره تعلیم غلطی که
ای مانداران کولسی پیروی میکردند ،بیان میکند.
 (aفلسفهای ک ه شامل قوانینی درباره خوردن ،نوشیدن و نگاه داشتن روزهای
مخصوصی میگردید.
 (bمذهبی انسانی که شامل رعایت قوانین مذهبی ،ریاضت و پرستش فرشتگان
میگردید.
 (cیک سیستم ساخته و پرداخته اخالقی انسانی ک ه احتمال داشت بهوسیل ۀ آن
شخص به روحانیت دست بیابد.

رشد کلیسا ۲۰۱
 - ۸در دفتر خود جدول زیر را رسم نمایید .آیاتی را که از رساله کولسیان داده
شده ،مطالعه کنید .سپس در ستون وسط ،رابطهای را که مسیح با موضوع ستون
سمت چپ دارد ،بیان نمایید .برای نمونه اولین مورد نوشته شده است.
آیات
۱۵:۱
۱۵:۱
۱۶:۱
۱۸:۱
۱۵:۲

مسیح :برتر از همه

رابطه با مسیح

مسیح مظهر خدای نادیده است

مورد موضوع
خدای نادیده
خلقت
همه چیز
کلیسا
قدرتهای آسمانی و فرمانروایان

روش پولس در ک مک به ای مانداران کولسی برای اینکه به اشتباهاتشان پی ببرند
این است که جالل مسیح را بیان کرده و الوهیت و برتری او را نشان دهد .این عمل
به خودی خود بیارزش بودن تعلیم غلطی را ک ه آنها پیروی مینمودند ،آشکار
مینماید .پولس یادآوری مینماید که به آنها »تمامی پری مسیح« بخشیده شده است
)  .(۱۰ :۲اشخاصی که رساله او را خواندند و پیغام آن را پذیرفتند ،دیگر برایشان
امکان نداشت که به اعتقاد غلط خود ادامه دهند .پیغام این رساله ،امروز هم برای ما
مهم می باشد همانطور که در آن روز برای ای مانداران کولسی مهم بود .مانند آنها ما نیز
باید مواظب باشیم ک ه مسیح مرکز زندگی روحانی ما باشد.
ما نیاز داریم ک ه او را بهعنوان تنها شخصی ک ه بر کائنات برتری دارد و سر کلیسا
می باشد ،بپرستیم.

 ۲۰۲درس هفتم

رساله به فیلیپیان :شهادت شخصی پولس
رساله به فیلیپیان بیان کننده احساسات و آرزوهای شخصی پولس می باشد .این
رساله به ما ارزش ها و ایده هایی را نشان می دهد که پایه و اساس خدمت پولس
بودند .این نامه همچنین نشان دهنده رابطه نزدیکی است ک ه بین پولس و مخاطبینش
وجود داشت .آنها از همان ابتدا نسبت به او وفادار بودند.

زمینه تاریخی
رساله به فیلیپیان ک می دیرتر از رساالت فلی مون ،افسسیان و کولسیان نوشته شده
است .شاید تقریًبا در اواخر دوره دو ساله زندانی بودن پولس در روم )اعمال -۳۰ :۲۸
 .(۳۱او به فیلیپیان میگوید که امیدوار است ک ه دوباره آنها را ببیند ک ه نشان می دهد
پولس انتظار داشته ک ه آزاد شود )فیلیپیان  .(۲۶- ۲۳:۱انتظار پولس نشان می دهد که
محاکمه او نزدیک بوده است .فیلیپی اولین شهری بود که پولس در دومین سفر
بشارتی خود در قاره اروپا به آنجا رفت )اعمال  .(۴۰- ۶:۱۶فیلیپی از مستعمره های
رومی و مهمترین شهر آن ناحیه بود .پولس در آنجا باعث ای مان آوردن چندین نفر
گردید از جمله لیدیا و زندانبان فیلیپی و خانواده های آنها )اعمال  ۱۵- ۱۴:۱۶و -۳۱
 .(۳۴در این شهر تعداد یهودیان بسیار کم بود و به همین دلی ل لوقا ذکر نمینماید که
در آنجا کنیسهای وجود داشت .همچنین ذکری از مخالفت یهودیان نمی باشد .چون
معموال پولس در شهرهایی ک ه موعظه مینمود با این مخالفت روبرو بود .زمانی که
ً
پولس از فیلیپی رفت ،لوقا در آنجا باقی ماند تا بر گروه جدید ایمانداران رسیدگی
بعدا به پولس ملحق شد )توجه کنید ک ه لوقا از ضمیر »ما« و »آنها« در اعمال
نماید .او ً
 ۱۲-۱۱:۱۶و  ۴۰استفاده میکند .سپس ضمیر »ما« تا اعمال  ۶- ۵:۲۰دیده نمیشود(.

رشد کلیسا ۲۰۳
 - ۹فیلیپیان  ۱۸- ۱۰:۴را مطالعه نموده سپس به سؤال زیر در دفتر خود پاسخ
دهید .ای مانداران فیلیپی برای اینکه محبت خود را به پولس نشان دهند چه کاری
انجام دادند؟

محتوا و تقسیمبندی رساله
رساله به فیلیپیان به ما ک مک میکند تا درون قلب و فکر پولس را ببینیم .این
رساله روش برخورد پولس را با شرایطی ک ه داشت )فیلیپیان  ،(۱۸- ۱۲:۱نمونهای که
پیروی مینمود )  ،(۱۲- ۱:۲هدفی که دنبال میکرد )  (۱۴- ۷:۳و اطمینان و اعتماد او
را )  ۱۳- ۱۲:۴و  (۱۹نشان می دهد.
عالوه بر این موضوعات شخصی ،دو موضوع دیگر نیز در رساله دیده میشود که
عبارتند از :انجی ل و شادی .اگرچه پولس در مشک الت و شرایط سختی قرار داشت
ولی قلب او مملو از خوشی بود )فیلیپیان  ۱۷ :۲و  .(۱۰ :۴چندین بار فیلیپیان را
تشویق مینماید که شاد باشند )  ۱۸ :۲و  ۱ :۳و  .(۴ :۴او به این حقیقت که در زندان
است فکر نمیکند بلک ه توجهاش را متمرکز انجیل میگرداند )  .(۱۸-۱۲:۱او به
خوانندگان رسالهاش میگوید ک ه به شایستگی پیغام انجیل زندگی نمایند )  (۲۷ :۱و
نام چند نفر را ک ه در اعالم پیام انجیل با او همکاری کردهاند ،ذکر مینماید ) .(۳ :۴
فیلیپیان  ۱۱- ۵:۲یک قسمت مهم از رساله می باشد .انجی ل یوحنا باب اول.
عبرانیان باب ها ۱و  ،۲کولسیان باب  ۱و این قسمت از رساله فیلیپیان از مهمترین
قسمت هایی هستند ک ه درباره الوهیت مسیح سخن گفتهاند و به ما ک مک مینمایند تا
در ک نماییم ک ه هنگام انسان شدن مسیح چه اتفاقی روی داد .زمانی ک ه آیات این
فورا میفهمیم که پولس به دلیل خاصی این قسمت را
قسمت را مطالعه میکنیم
ً
نوشته است.
 - ۱۰فیلیپیان  ۱۱-۱ :۲را مطالعه نمایید .سپس به سؤال زیر در دفتر خود پاسخ
دهید .چرا پولس این آیات را درباره مسیح در نامهاش بیان مینماید؟

 ۲۰۴درس هفتم

رساله فیلیپیان را براساس تقسیم بندی داده شده ،مطالع ه نمایید.

رساله به فیلیپیان :شهادت شخصی پولس
 (۱دعای پولس ۱۱- ۱ :۱ -
 (۲شرایط پولس ۲۶-۱۲ :۱ -
 (۳تشویش های پولس ۱۸ :۲ - ۲۷ :۱ -
 (۴برنامه ها و نقشه های پولس ۳۰-۱۹ :۲ -
 (۵هشدارهای پولس ۱:۴ - ۱ :۳ -
 (۶تقاضای پولس ۳- ۲ :۴ -
 (۷الگو و نمونه پولس ۹- ۴ :۴ -
 (۸تشکرات پولس ۲۳-۱۰ :۴ -
 - ۱۱رساله به فیلیپیان
 (aبیان کننده تشکرات پولس برای هدیهای است که آنها به منظور ک مک به او
فرستاده بودند.
 (bآشکار کننده بسیاری از احساسات و ارزش ها و آرزوهای شخصی پولس
است.
 (cاحتماال ً در ابتدای دوره دوساله زندانی بودن پولس در روم نوشته شده است.
 (dبه ای ماندارانی نوشته شده ک ه پولس را میشناختند و او را دوست داشتند.
 (eتوضی حاتی درباره تعلیم کتابمقدس در ارتباط با کلیسا می دهد.
زندگی و تعالیم پولس با یکدیگر در هماهنگی کامل بود و بدون هیچ ترسی
میتواند به فیلیپیان بگوید ک ه از او پیروی نمایند و آنچه را ک ه از او دیده و یا
آموختهاند ،انجام دهند )فیلیپیان  ۱۷ :۳و  .(۹ :۴آیا ما میتوانیم همین ادعا را بنماییم.

رشد کلیسا ۲۰۵
حقیقتًا برای پولس زندگی کردن فقط مسیح بود )فیلیپیان  .(۲۱ :۱شهادت شخصی
او به ما نشان می دهد ک ه چقدر فیض خدا میتواند در زندگی شخصی ک ه خودش را
امال به خدا تسلیم نموده ،عمل نماید.
ک ً

 ۲۰۶درس هفتم

خودآزمایی
 - ۱سؤاالت انطباقی :عناوین ،زمینههای تاریخی و محتواهای داده شده در ستون

سمت راست را با نام رساالت مربوطه ،در ستون سمت چپ منطبق کنید.

 (aاز ابتدا به این منظور نوشته شد که در تمام کلیساهای ناحیه آسیا خوانده
شود.
 (bعنوان :برتری مسیح
 (cبهعنوان یک تقاضای شخصی به اربابی نوشته شد تا غالم خود را ک ه به او
ضرری رسانیده بود ،ببخشد.
 (dعنوان :کلیسای پرجالل
 (eبه ای مانداران اولین شهری ک ه پولس در قاره اروپا به آنجا رفت نوشته شده
است.
 (fدرباره اسلحه های روحانی و جنگ کلیسا سخن میگوید.
 (gعنوان :شهادت شخصی پولس
 (hاز نظر محتوا شبیه رساله به افسسیان می باشد ولی به منظور تصحیح یک
تعلیم غلط نوشته شده است.
 ( iشامل پیشنهاد پولس برای پرداخت بدهی های انیسی موس می باشد.
 ( jدر مخالفت با تعلیم غلطی نوشته شده است ک ه شامل پرستش فرشتگان
میگردید.
 (kعنوان :بخشش مسی حی در عمل
 ( lشامل قسمت مهم تعلی می میگردد ک ه در آن مسیح بهعنوان نمونه فروتنی
ذکر شده است.
 (۱فلی مون
 (۲افسسیان

رشد کلیسا ۲۰۷
 (۳کولسیان
 (۴فیلیپیان

سؤاالت صحیح و غلط :تعیین کنید کدام یک از جمالت زیر صحیح میباشند.

و جمالت غلط را دوباره به صورت صحیح بنویسید.

 - ۲توضیح لوقا در باره دستگیری و محاک مه پولس نشان می دهد ک ه مسی حیت

یک تهدید سیاسی برعلیه حکومت روم بود.
توضیح لوقا درباره دستگیری و محاک مه پولس نشان می دهد ک ه ........................
 - ۳به این دلیل رساله های فلی مون ،افسسیان ،کولسیان و فیلیپیان به رساالت
زندان معروف می باشند ک ه به ای ماندارانی نوشته شدهاند که در زندان بودند.
به این دلی ل رساله های فلی مون ،افسسیان ،کولسیان و فیلیپیان به رساالت زندان
معروف می باشند ک ه ............................
 - ۴رساالت زندان زمانی نوشته شدهاند که پولس سومین سفر بشارتی خود را
تمام کرده بود و در روم منتظر محاکمه بود.
رساالت زندان زمانی نوشته شدهاند که پولس .................................
 - ۵رساله به فلی مون نشان دهنده توجه پولس به کلیسایی است ک ه درگیر تعلیم
غلط شده است.
رساله به فلی مون نشان دهنده توجه پولس به .........................................
 - ۶فیلیپیان  ۱۱- ۵:۲به همراه انجی ل یوحنا باب  ،۱عبرانیان باب های ۱و  ۲و
کولسیان باب  ۱مهمترین قسمت هایی می باشند ک ه نشان دهنده الوهیت مسیح هستند
و توضیح می دهند ک ه قبل از بازگشت او چه اتفاقی روی خواهد داد.

 ۲۰۸درس هفتم

فیلیپیان  ۱۱- ۵ :۲به همراه انجی ل یوحنا باب  ،۱عبرانیان باب های ۱و  ۲و کولسیان
باب  ۱مهمترین قسمت هایی می باشند که نشان دهنده الوهیت مسیح هستند و
.................................
 - ۷کتاب افسسیان شبیه کتاب رومیان می باشد چون در آن بیشتر یک حقیقت
تعلی می بیان شده تا دستوراتی برای حل مشک الت ویژه کلیسا.
کتاب افسسیان شبیه کتاب رومیان می باشد چون در آن بیشتر یک حقیقت تعلی می
بیان شده تا .......................
 - ۸روش پولس در ک مک کردن به ایمانداران کولسی برای اینک ه بفهمند تعلیم
غلطی را پیروی مینمایند این است ک ه نام اشخاصی را ک ه این تعلیم را رواج دادهاند
ذکر مینماید و از ای مانداران میخواهد از آنها دوری کنند.
روش پولس در ک مک کردن به ای مانداران کولسی برای اینک ه بفهمند تعلیم غلطی
را پیروی مینمایند این است که .................

این آخرین درس از بخش دوم می باشد .بعد از انجام این
خودآزمایی ،دروس  ۷-۵را مرور کرده ،به سؤاالت آزمون میانی
شماره  ۲پاسخ دهید .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.

رشد کلیسا ۲۰۹

پاسخ صحیح تمرینها
 (b - ۶پاسخ پولس به خبرهایی است که درباره کلیسای کولسی شنیده بود.
 (cبه ای ماندارانی نوشته شد ک ه از یک تعلیم غلط پیروی مینمودند.
 (a - ۱پولس  ۵بار از خودش دفاع نمود  - ۱در برابر جمعیتی ک ه او را در هیکل
گرفته بودند )  - ۲ ،(۲۲ :۲۲ - ۳۷:۲۱در برابر سنهدرین )  - ۳ ،(۱۰- ۱:۲۳در برابر
فلیکس )  - ۴ ،(۲۳- ۱ :۲۴در برابر فستوس )  (۱۲- ۱:۲۵و  - ۵در برابر اغریپاس
پادشاه ) .(۳۲-۱ :۲۶
 (bامید او قیامت مردگان بود.
 - ۱ (cکلودیوس لیسیاس گفت ک ه شکایت آنها مربوط به مسائل شریعت
یهود میگردد.
 - ۲فستوس گفت ک ه یهودیان و پولس درباره مذهب خود و شخصی
بهنام عیسی اختالف نظر دارند ک ه پولس ادعا میکند ،او از مردگان قیام نموده است.
 - ۳اغریپاس و فستوس گفتند که پولس کاری انجام نداده که مستحق
زندان یا مرگ باشد.
 (dحدود  ۲سال
 (b - ۷مذهبی انسانی ک ه شامل رعایت قوانین مذهبی ،ریاضت و پرستش
فرشتگان میگردید.
 (c - ۲زمانی که برایش مفید بود از حق خود بهعنوان یک تبعه روم استفاده
مینمود.
 (dکاری انجام نداده بود که حاک مان رومی تصمیم بگیرند او را اعدام نمایند.
 (eبه اشخاصی که در کشتی بودند گفت که جان آنها بهخاطر او نجات پیدا
خواهد کرد.
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 - ۸پاسخ شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
 ۱۵:۱مسیح مظهر خدای نادیده است.
 ۱۵:۱مسیح از همه مخلوقات برتر است.
 ۱۶:۱مسیح خالق همه چیز است.
 ۱۸:۱مسیح سر کلیسا است.
 ۱۵:۲مسیح بر قدرت شیطان و فرمانروایان پیروز شده است.
 - ۳پاسخ شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
 (aانیسی موس از خانه اربابش فرار کرده بود و احتماال ً مقداری از دارایی او را
نیز دزدیده بود )آیات ۱۵و .(۱۸
 (bپولس ،از فلی مون میخواهد همانطوری ک ه او را پذیرفت ،انیسی موس را نیز
بپذیرد و با او چون یک برادر رفتار نماید )آیات  ۱۶و .(۱۷
 (cپای ه و اساس درخواست پولس محبت بود )آی ه .(۹
 (dپولس به فلی مون میگوید ک ه بدهکاری انیسی موس را به حساب او بگذارد
مسلما نشان دهنده طرز برخورد
ً
)آمادگی پولس برای پرداخت بدهی شخص دیگری
یک مسی حی می باشد ،اینطور نیست؟!(
 - ۹پاسخ شما باید شبی ه پاسخ زیر باشد.
در زحمات او شریک بودند )آی ه  (۱۴مبلغی را برای رفع احتیاجات به تسالونیکی
فرستادند )آی ه  (۱۶و زمانی که پولس در زندان بود هدایایی برای او فرستادند )آیه
.(۱۸
 (a - ۴احتماال ً به این منظور نوشته شده ک ه در چندین کلیسا خوانده شود.
 (cهدف و قصد جاودانی خدا را برای کلیسا بیان می دارد.

رشد کلیسا ۲۱۱
 - ۱۰پاسخ شما باید شبیه به پاسخ زیر باشد.
پولس این قسمت را در رسالها ش نوشت تا به ای مانداران فیلیپی نمونهای از
فروتنی را نشان بدهد .آیا او میتوانست نمونه کاملتری را پیدا نماید؟
 - ۵پاسخ شما باید شبی ه به پاسخ های زیر باشد.
منشأ کلیسا :بهوسیله انتخاب خدا پیش از آنکه جهان را بیافریند.
قدرت کلیسا :همان قدرت عظی می ک ه خدا بهکار برد تا مسیح را پس از مرگ زنده
گرداند.
مهر تأیید کلیسا :روحالقدس
سر کلیسا :عیسی مسیح
پای ه و اساس کلیسا :رسوالن و انبیا و مسیح بهعنوان سنگ زاوی ه
حیات کلیسا :کارهای نیکو ،محبت ،نور و حک مت
دشمن کلیسا :نیروهای شریر در جهان و در آسمان
سالح کلیسا :زره کاملی ک ه خدا مهیا نموده  -حقیقت ،عدالت ،صلح ،ای مان،
نجات و کالم خدا.
 (a - ۱۱بیان کننده تشکرات پولس برای هدیهای است ک ه آنها به منظور ک مک
به او فرستاده بودند.
 (bآشکار کننده بسیاری از احساسات و ارزش ها و آرزوهای شخصی پولس
است.
 (dبه ای ماندارانی نوشته شده ک ه پولس را میشناختند و او را دوست داشتند.

بخش سوم
کلیسا  -مشکالت و امیدهای آن

درس هشتم

راهحلهای ارائه شده توسط کلیسا

در درس هفتم رساالت زندان را بررسی کردیم و دیدیم چگونه آنها حقایقی را
درباره مسیح و کلیسا آشکار مینمایند و به ما آگاهی بیشتری درباره خصوصیات و
خدمت پولس می دهند .این رساالت به ما ک مک میکنند تا ببینیم چگونه کلیسا در
مدتی ک ه پولس در زندان روم بود ،رشد مینمود.
در این درس  ۵رسالهای را بررسی مینماییم ک ه در سال های بعد از اولین دوره
زندان پولس در روم ،نوشته شدهاند .در این سال ها کلیسا به رشد و توسعه خود ادامه
می داد ولی در عین حال مخالفت ها نیز زیاد میگشت .الزم بود ک ه رابطه بین ای مان
جدید مسی حی و مذهب قدی می یهودیت بهصورت قاطع و مسلم تعریف و مشخص
شود.
در همان حال ک ه روح خدا هدایت میکرد و حک مت می بخشید ،رهبران کلیسا
به این موضوعات پاسخ می دادند .مالک ها بهوسیله رهبران کلیسا تعیین میگردید.
روش های برخورد با جفا مشخص شد .اهمیت یهودیت در پرتو مکاشفه خدا در
مسیح توضیح داده شد .پاسخ به هریک از این موضوعات باعث رشد کلیسا گردید.
در این دوره کلیسا به در ک و شناخت کاملتری از ارث بی همتای خود نائل گردید و
به توسعه و گسترش ساختار تشکیالتی ویژه خود ادامه داد.
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رئوس مطالب
راهحلی برای رشد سریع کلیسا :نامه های تی موتائوس و تیطس
راهحلی برای جفا :نامه اول پطرس
راهحلی در برابر یهودیت :نامه به عبرانیان

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
• بیان نمایید عهدجدید درباره سال های آخر زندگی پولس و خدمات
تی موتائوس و تیطس چه مطالبی میگوید.
• درباره اهداف و آرمان های خدمت شبانی به آن صورتی که در رساله های
تی موتائوس و تیطس آمده است ،توضیح دهید.
• تعلیم کالم خدا را در ارتباط با رنج و زندگی مسی حی براساس رساله اول
پطرس بیان نمایید.
• براساس رساله به عبرانیان حقایقی را درباره ارتباط مسی حیت با یهودیت بیان
کنید.

راهحلهای ارائهشده توسط کلیسا ۲۱۷

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را مطالعه نموده و تمام آیات داده شده را بخوانید.
 -۲رساله های اول و دوم تی موتائوس ،تیطس ،اول پطرس و عبرانیان را همراه با
درس مطالعه کنید.
 -۳پس از مطالعه درس به خودآزمایی آخر درس پاسخ داده و جواب های خود را
با پاسخ های صحیح داده شده در آخر کتاب مقایسه نمایید.

متن درس
مطالع ه خود را با بررسی سال های آخر زندگی پولس آغاز خواهیم نمود .سپس
نامه هایی را ک ه به تی موتائوس و تیطس نوشته ،مطالعه خواهیم کرد .و در ادامه
رساله های اول پطرس و عبرانیان را بررسی مینماییم .این رساالت نشان می دهند که
چگونه کلیسا در سال های پس از اولین دوره زندانی شدن پولس رسول در روم با
مشک الت روبرو گردید.

راهحلی برای رشد سریع کلیسا:
رسالههای تیموتائوس و تیطس

نامه های پولس به تی موتائوس و تیطس به این دلی ل به رساالت شبانی معروف
می باشند که برای تشویق و راهنمایی این افراد در خدمت شبانی نوشته شدهاند .این
رساالت جنبه عملی دانش و آگاهی پولس را به تصویر میکشند و همچنین نشان
می دهند ک ه چگونه پولس به همکارانش مشورت می دهد و به آنها ک مک میکند تا با
نیازهای یک کلیسای در حال رشد روبرو شوند.
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پولس وظیفهای را که به او سپرده شده بود به پایان میرساند
همانطور که قبال ً بیان کردیم ،کتاب اعمال رسوالن گزارش خود را بدون هیچ
اشارهای به پیروزی پولس در محاکمهای ک ه در روم داشت ،به پایان میرساند و
اطالعات بیشتری درباره او نمی دهد .در هرحال از اشاراتی ک ه در رساالت شبانی
وجود دارد ،مشخص است ک ه پولس بعد از اولین محاک مه آزاد گردید و توانست
دوباره به مسافرت بپردازد .برای مثال در رساله دوم تی موتائوس  ۱۷-۱۶ :۴پولس
میگوید که خدا در اولین محاکمهاش او را یاری نمود و بدین طریق »از دهان شیر«
رهایی یافت.
 - ۱در زیر آیاتی از کالم خدا نوشته شده ک ه بیان کننده مکان هایی می باشد که
پولس بعد از پیروزیاش در اولین محاکمه به آنجا رفت .آیات را مطالعه نموده و در
جلوی هرکدام مکان یا مکان هایی را که نامشان ذکر شده است ،بنویسید.
 (aاول تی موتائوس ۳:۱
 (bتیطس ۵:۱
 (cتیطس ۱۲:۳
 (dدوم تی موتائوس ۲۰ :۴
 (eدوم تی موتائوس ۱۳ :۴
سومین رساله شبانی یعنی دوم تی موتائوس ،بعد از دو رساله دیگر ،یعنی زمانی
نوشته شد ک ه پولس دوباره در زندان بود و انتظار نداشت ک ه مدت زیادی زنده بماند
احتماال او به دستور نرون امپراطور روم در حدود سال ۶۴
ً
) دوم تی موتائوس .(۷-۶ :۴
میالدی اعدام شد.
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 - ۲رساالت شبانی بیان میکنند ک ه پولس
 (aبعد از اولین آزادیاش این نامه را که منحصر به روم بود نوشت.
 (bاحتماال ً زمانی ک ه رساله دوم تی موتائوس را مینوشت ،آزاد بود.
 (cقبل از اینک ه دوباره زندانی شود به مکادونی ه و مکان های دیگری مسافرت
نمود.
چگون گی مرگ پولس کامال ً مشخص نیست ،اما نحوه و چگونگی زندگی او
امال آشکار است .زندگی او در واقع یک پیروزی پرجالل بود .پولس نجات دهنده
ک ً
خود را با یک سرسپردگی کامل از همان روزی ک ه مسیح او را در راه دمشق مالقات
نمود ،دوست داشت .او در تمام شرایط ،هنگام غرق شدن کشتی ،شالقخوردن،
سنگسار شدن ،زندانی بودن و در جفا از خداوند خود پیروی مینمود .در نتی جه این
سرسپردگی و محبت ،پیغام انجیل موعظه گردید و کلیساهای بسیاری در تمام ناحیه
قتا ک ه زندگی پولس چه نمونه الهام بخشی برای ما می باشد.
مدیترانه تأسیس شد .حقی ً

خدمت تیموتائوس و تیطس
تی موتائوس مرد جوانی بود که نژاد یهودی  -یونانی داشت و مورد احترام و
عالقه ایماندارانی بود ک ه او را میشناختند )اعمال  .(۳-۱ :۱۶پولس در سفر دوم
بشارتی خود او را به همکاری پذیرفت و بعد از آن ،تی موتائوس همیشه با او بود .در
طول مدت سه سالی ک ه پولس در افسس خدمت میکرد ،تی موتائوس به او ک مک
نمود و بهعنوان نمایندهای از دربه به همراه پولس به اورشلیم رفت )اعمال .(۴ :۲۰
کولسیان  ۱ :۱و فلی مون  ۱نشان می دهند ک ه تی موتائوس در طول اولین دوره زندان
پولس در روم با او بود .زمانی ک ه پولس بعد از آزاد شدن به افسس رفت ،تی موتائوس
را در آنجا گذاشت تا بر کار خدا در افسس نظارت نماید )اول تی موتائوس .(۳ :۱
تی موتائوس مدت کوتاهی قبل از مرگ پولس دوباره در روم به او ملحق گردید ) دوم
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تی موتائوس ۹ :۴و  .(۲۱براساس عبرانیان  ۲۳:۱۳تی موتائوس نیز برای مدتی در زندان
بود.
تیطس در انطاکیه به مسیح ای مان آورد .زمانی ک ه بر سر موضوع ختنه شدن
غیریهودیان مباحثهای پیش آمد ،پولس تیطس را همراه خود برداشته برای صحبت با
رهبران بر سر این موضوع به اورشلیم رفت )غالطیان ۱ :۲و  .(۳همچنین وقتی در
قرنتس مشکالتی بهوجود آمد ،پولس ،تیطس را فرستاد تا به مشک الت رسیدگی
نماید و او در انجام وظیفهاش موفق بود ) دوم قرنتیان  .(۱۶- ۶:۷بهنظر میرسد ک ه او
در جمعآوری هدایا برای ای ماندارانی که در نیاز بودند نقش بسیار بزرگی داشت.
امال مورد تأیید کلیساها بود ) دوم قرنتیان  ۶ :۸و
پولس او را » همکار« میخواند و او ک ً
 .(۲۴- ۱۶زمانی ک ه پولس پس از آزاد شدنش به کریت رفت تیطس را در آنجا
گذاشت تا مسئولیت کار را تا آمدن ارتی ماس و تی خیکس برعهده بگیرد )تیطس  ۵ :۱و
 .(۱۲ :۳هنگامی که پولس برای دومین بار در روم زندانی گردید ،احتماال ً تیطس مدتی
بعدا به دلماطی ه رفت ) دوم تی موتائوس .(۱۰ :۴
پیش او بود و ً
 - ۳در جلوی جمالت زیر اگر مربوط به تی موتائوس میگردد عدد  ۱و اگر مربوط
به تیطس میگردد عدد  ۲را بنویسید.
 (aدر حل مشک الت کلیسای قرنتس ک مک نمود.
 (bمسئولیت کار در افسس برعهده او گذاشته شد.
 (cنژاد یهودی  -یونانی داشت.
 (dبهعنوان نمایندهای از دربه به همراه پولس به اورشلیم رفت.
 (eمسئولیت کار در کریت برعهده او گذاشته شد.

رساله اول تیموتائوس
موقتا برای ادامه
ً
پولس مدتی پس از آزاد شدن ،به افسس رفت .او تی موتائوس را
خدمت در آنجا گذاشت و خودش به سفر ادامه داد .پولس تصمیم داشت که دوباره
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به افسس برگردد و چون در برگشتنش تأخیر افتاد این نامه را به تی موتائوس نوشت
)اول تی موتائوس  .(۱۵- ۱۴:۳بدون شک پولس میخواست ک ه تی موتائوس،
راهنمایی های دقیقی داشته باشد تا بداند با شرایط موجود در افسس تا زمان آمدن او
چگونه رفتار کند.
 - ۴براساس اول تی موتائوس  ۴- ۳:۱پولس به تی موتائوس میگوید ،در افسس
بماند تا...
 (aهدیهای برای ایمانداران نیازمند جمع نماید.
 (bجلوی تعلی مات غلط بعضی از اشخاص را بگیرد.
 (cبه ای ماندارانی ک ه در نواحی اطراف بودند سر بزند.
پولس عالوه بر دستور صری حی که درباره معلمین دروغین داده بود ،به
تی موتائوس مطالبی درباره پرستش های دسته جمعی )اول تی موتائوس ،(۱۵- ۱:۲
رهبران کلیسا )  ،(۱۶-۱ :۳بیوه ها ،مردان پیر ،برده ها )  (۲ :۶ - ۱ :۵و ثروتمندان ) -۱۷ :۶
 (۱۹می دهد .همچنین نصی حت هایی درباره زندگی روحانی و نحوه خدمتش
مینماید )  ۲۰- ۱۸:۱و  ۱۶-۱ :۴و  ۱۶- ۳:۶و  .(۲۱-۲۰نامه پولس نشان دهنده روابط
نزدیک او با تی موتائوس است .با این وجود ،برخوردی مقتدرانه با او دارد و چندین
بار به همکار جوانتر خود در مورد ارثی ه روحانی او یادآوری مینماید )  ۱۸ :۱و ۱۴:۴
و  .(۲۰ ،۱۲:۶شاید پولس احساس کرده بود که تی موتائوس در آن شرایط مشکل
بهطور خاصی احتیاج به تشویق در کار و تجدید دعوتش داشت.
رساله اول تی موتائوس را براساس تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.
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رساله اول تیموتائوس :نصیحتهایی به یک خادم خدا
 (۱هشدار شخصی و تقاضا ۲۰- ۱ :۱ -
 (۲نصای حی درباره مراسم کلیسا -

۱۶:۳ - ۱ :۲

 (۳نصایح ویژه ۱۶- ۱ :۴ -
 (۴رهنمودهایی درباره روابط در کلیسا ۲:۶ - ۱ :۵ -
 (۵نصایح پایانی ۲۱- ۳ :۶ -
 - ۵نصایح پایانی پولس به تی موتائوس را در رساله اول تی موتائوس ۱۶- ۱۱:۶
مطالعه نموده و به سؤاالت زیر در دفتر خود پاسخ دهید.
 (aتی موتائوس باید از چه چیزهایی بگریزد؟
 (bتی موتائوس چه چیزهایی را می بایست پیروی میکر د؟
 (cتی موتائوس برای چه چیزی می باید جنگ میکرد؟
 (dچه چیزی را تی موتائوس می بایست حفظ میکرد؟
ایدهآل ها و رهنمودهای عملیای ک ه پولس در رساله اول تی موتائوس بیان
میفرماید ،به همان صورت که برای تی موتائوس مهم بود ،امروز هم برای یک خادم
خدا مفید است .هر ش خصی که میخواهد وفادارانه خدا را خدمت کند باید این
مطالب را به دقت مطالعه نماید.

نامه به تیطس
پولس مدت کوتاهی بعد از نوشتن رساله اول تی موتائوس به کریت مسافرت نمود
)تیطس  .(۵ :۱در این جزیره ای مانداران زیادی وجود داشتند شاید آنها جزو یهودیان
دینداری بودند که در روز پنطیکاست به اورشلیم آمده و پیغام انجیل را شنیده بودند
)اعمال  .(۱۱ :۲پولس پس از اینک ه مدتی در آنجا خدمت نمود به سفر خود ادامه داد
و تیطس را در آنجا گذاشت تا بقی ه کارها را انجام بدهد )تیطس  .(۵ :۱بنابراین وظیفه
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تیطس با تی موتائوس متفاوت بود .تیطس در آنجا مانده بود تا کاری را انجام بدهد که
قبال سازمان داده شده بود.
ً
محتوای رساله به تیطس شبی ه رساله اول به تی موتائوس می باشد .در این رساله نیز
دستوراتی برای انتخاب رهبران )تیطس  ،(۹- ۵:۱رهنمودهایی برای برخورد با
معلمین دروغین ) ۱۱ :۱و ۱۳و  (۱۰ :۳و نصایح شخصی برای تیطس ) ۸- ۷:۲و (۱۵
وجود دارد.
به هرحال ،در رساله به تیطس تأکید بیشتری بر اهمیت تعلیم صحیح در زندگی
کلیسا شده است .اصطالح »تعلیم صحیح« اشاره به حقایق بیان شده درباره مسیح
مینماید .این حقیقت اصلی و صحیح بود و شبی ه تعالیم نادرست معلمین دروغین
نبود.
 - ۶در دفتر خود ،به هر یک از سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 (aبراساس تیطس  ۹ :۱یک رهبر یا شبان باید قادر به انجام چه کاری باشد؟
 (bبراساس تیطس  ۱ :۲چه چیزی را تیطس باید تعلیم دهد؟
رساله پولس به تیطس را براساس تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.

رساله به تیطس :رهنمودهایی به شبان کلیسا
 (۱مقدمه ،سالم ۴- ۱ :۱ -
 (۲انتخاب و انتصاب رهبران -

۱۶- ۵ :۱

 (۳تعلیم ایمانداران ۸:۳ - ۱ :۲ -
 (۴نحوه رفتار با اشخاص تفرقهجو ۱۱- ۹ :۳ -
 (۵نصایح پایانی ۱۵-۱۲ :۳ -
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 - ۷تیطس  ۱۴- ۱۱:۲و  ۷- ۴:۳را مطالعه نمایید .این قسمت حقایق مهمی را بیان
مینماید .با استفاده از این دو قسمت جمالت زیر را کامل نموده در دفتر خود
بنویسید.
 (۱۳ :۲ ) (aامید متبار ک ما ...........................
 (۱۴ :۲ ) (bمسیح جان خود را داد تا ..............................
 (۵ :۳ ) (cخدا ما را براساس  ...................................نجات داد.
 (۵ :۳ ) (dخدا ما را بهوسیله  .....................................نجات داد.
 (۷ :۳ ) (eما بهوسیله  .............................او عادل شمرده میگردیم.
 (۷ :۳ ) (fما امید  ..............................داریم.
اگرچه رساله به تیطس کوتاه است ،اما برای خادمین مسی حی بسیار باارزش
می باشد .آگاهی داشتن از اصول و دستورات آن ،برای اشخاصی ک ه میخواهند باعث
رشد و ساخت ه شدن بدن مسیح بگردند ،پای ه و اساس محک می را تشکیل می دهد.
رساله اول تی موتائوس ،تیطس و رساله اول پطرس )که بعدا ً مطالعه خواهید
نمود( نشان می دهند که در اجتماع ای مانداران الگوهای تشکیالتی مشخصتر شده
بود .در این رساالت به رهبران ،از قبیل شبانان و شماسان نسبت به رساله هایی که
قبال ً نوشته شده بودند ،بیشتر اشاره شده و خصوصیات آنها نیز توضیح داده شده
است.
 - ۸در دفتر خود ،بهطور خالصه شرح دهید ک ه در هریک از موارد زیر داشتن چه
شرایطی برای یک رهبر ضروری می باشد.
 (aدر روابط با همسرش )اول تی موتائوس ۱ :۳و ۱۲-۱۱و تیطس .(۶ :۱
 (bدر روابط با فرزندانش )اول تی موتائوس ۵- ۴:۳و  ۱۲و تیطس .(۶ :۱
 (cنحوه عملکرد او در ارتباط با پول و مادیات )اول تی موتائوس  ۸ :۳و تیطس
 ۷ :۱و اول پطرس .(۲ :۵
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 (dشناختی که دیگران از او دارند )اول تی موتائوس .(۷ :۳
 (eبلوغ روحانی او ) ۱تی موتائوس ۲ :۳و ۶و  ،۹تیطس  ۹ :۱و اول پطرس .(۳- ۲ :۵

رساله دوم به تیموتائوس
هنوز مدت زیادی از ماندن تی موتائوس در افسس نگذشته بود که نامه دوم پولس
را دریافت نمود ) ۲تی موتائوس  (۱۲ :۴او مسئولیت انجام کارهای بشارتی در
مکادونیه یا آسیا را برعهده داشت .در آن زمان شرایط پولس تغییر کرده و دوباره به
زندان افتاده بود ) دوم تی موتائوس  ۸ :۱و .(۹ :۲
در توضی حی ک ه عهدجدید درباره محاکمه و زندانی شدن پولس می دهد بهنظر
میرسد ک ه یک تغییر تدری جی در نحوه برخورد حکومت روم با مسی حیت دیده
میشود .در ابتدا ،افسران رومی بیتفاوت بودند )اعمال  .(۱۷- ۱۴:۱۸سپس تحمل
بعدا تحمل آنها به دشمنی تبدی ل شد .تاریخ نشان
میکردند )اعمال  .(۳۲- ۳۰:۲۶اما ً
می دهد ک ه مسی حیان بسیاری به دلیل ای مانشان در دوره امپراطوری نرون در سال  ۶۴م.
احتماال پولس هم یکی از همین افراد بود .او به تی موتائوس
ً
مورد جفا قرار گرفتند.
مینویسد ک ه آماده روبرو شدن با مرگ می باشد ) دوم تی موتائوس .(۶ :۴
رساله دوم تی موتائوس مخلوطی از نصی حت ،هشدار ،تشویق ،درخواست و
قا مثل یک کارمند قدی می و ارشدتر ک ه به کارمند
خاطرات شخصی می باشد .دقی ً
جدید و زیردست خودش دستوراتی برای موفق شدنش می دهد ،پولس نیز
رهنمودهایی به تی موتائوس می دهد .پولس او را تشویق میکند ک ه وفادار ) دوم
تی موتائوس  (۱۳-۱ :۱و یک خادم خوب و شایسته )  (۲۵-۱۴ :۲باشد .او درباره
زمان های سخت و مشکلی ک ه در آینده با آن روبرو میگردند ،صحبت میکند ) -۱ :۳
 (۹و او را ترغیب مینماید که تمام وظایف خود را در خدمت انجام دهد ) - ۱۰ :۳
 .(۸ :۴عالوه بر لوقا ،پولس مشتا ق بود ک ه »پسر عزیزش« پیش او بیاید و بعضی از
لوازم او را که در تروآس بود برایش بیاورد ) .(۲۲- ۹:۴
رساله دوم پولس به تی موتائوس را براساس تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.
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رساله دوم تیموتائوس :دستوراتی به یک همکار جوان
 (۱سالم ۲- ۱ :۱ -
 (۲در دعوتی ک ه خدا از تو کرده وفا دار و امین باش ۱۳:۲ - ۳ :۱ -
۲۶- ۱۴:۲
 (۳در انجام دادن وظیفه خود کوشا و ساعی باش -
 (۴برای وقایع آینده آماده باش ۹- ۱ :۳ -
 (۵به کالم خدا اعتماد کن ۱۷-۱۰ :۳ -
 (۶وظیفه خود را به صورت کامل انجام بده -

۸- ۱ :۴

 (۷درخواست های شخصی ۲۲- ۹ :۴ -
 - ۹در دفتر خود ،جدول زیر را رسم کنید ،سپس با توجه به آیاتی که در سمت
راست داده شده جمالت را کامل نمایید.
محل آیات از دوم تیموتائوس

۱۴ :۱
۳:۲
۸:۲
۱۴ :۳
۲:۴

وظیفۀ خادم

حفظ کن  -آن امانت نیکو را حفظ کن
متحمل باش
بهخاطر داشته باش
وفادار با ش
موعظه کن

 - ۱۰در مطالعه رساالت شبانی دیدیم ک ه پولس بهعنوان راهحلی برای رشد
سریع کلیسا به همکاران جوانش میگوید ک ه
 (aاشخاصی را تعیین کند ک ه خصوصیات و شرایطی را که بهعنوان یک رهبر
ذکر کرده بود ،داشته باشند.
 (bمنتظر او باشد تا بیاید و اشخاصی را ک ه صالحیت رهبری دارند ،تعیین نماید.
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راهحلی برای جفا :نامه اول پطرس
در سال های بعد از اولین دوره زندانی شدن پولس در روم ،به تدریج جفا بر
کلیسا افزایش یافت .پطرس رسول از طریق نوشتن این نامه به ای ماندارانی ک ه مورد
آزار و شکنجه بودند راهحلی برای این شرایط بیان مینماید.

نویسنده
پطرس یکی از سه شاگردی بود ک ه با مسیح روابط بسیار نزدیکی داشت )متی
 ۳۷ :۲۶و لوقا  .(۲۸ :۹گاهی اوقات او بینش روحانی زیادی نشان می دهد )متی
 .(۱۷-۱۳:۱۶اما بعضی زمان ها بهصورت فجیعی از نظر روحانی شکست میخورد
)متی  ۲۳- ۲۱:۱۶و  .(۷۵- ۶۹:۲۶همانطور که مسیح پیشگویی کرده بود او از
شاگردی مردد و بیثبات به رسولی قابل اعتماد و باثبات تبدیل شد )متی  ۱۸ :۱۶و
لوقا  .(۳۲- ۳۱:۲۲از مطالعه کتاب اعمال رسوالن فهمیدیم که او یکی از رهبران
برجسته کلیسا ،شاهدی پر قدرت و واعظ انجی ل بود .او مانند پولس به نقاط بسیاری
مسافرت نمود )اول قرنتیان  .(۵ :۹در زمان نرون ،مدتی پس از شروع جفا در روم ،او
نیز مانند پولس شهید گردید.

زمینه تاریخی و محتوا
پطرس ،رساله اول خود را به ای مانداران آسیا نوشت ک ه تحت آزار و شکنجه
بودند )اول پطرس ۱ :۱و  .(۱۹- ۱۲:۴ ،۱۴ :۳ ،۶زمانی ک ه پطرس نامه را مینوشت
مدتی قبل مرقس به آن ناحی ه رفته بود ،به همین دلی ل پطرس در نامهاش از طرف
مرقس نیز سالم میرساند )اول پطرس  .(۱۳ :۵این امر نشان می دهد که این نامه
مدتی پس از اولین دوره زندان پولس ،نوشته شده است .چون در آن زمان مرقس
تصمیم داشت که به آن نواحی برود اما هنوز نرفته بود )کولسیان .(۱۰ :۴
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شخصا این ایمانداران را مالقات ننموده بود ،اما از مشک الت آنها
ً
اگرچه پطرس
خبر داشت .شاید مرقس وضعیت آنها را برای او توضیح داده بود .در این رساله هیچ
اشارهای وجود ندارد ک ه آنها چگونه برای اولین بار پیغام انجیل را شنیدند .به هرحال
امکان دارد که آنها در نتی جه خدمتی که پولس در ناحیه افسس انجام داده بود به
مسیح ای مان آورده بودند )اعمال  .(۱۰ :۱۹پطرس در نامهاش به »رهبرانی« ک ه بین آنها
بودند اشاره میکند و این موضوع نشان می دهد که در آنجا کلیساهایی وجود داشت
)اول پطرس  .(۱ :۵امکان دارد ک ه شکنجه و آزار آنها در ارتباط با جفایی باشد ک ه در
زمان نرون به وقوع پیوست به همین دلی ل پطرس به آنها میگوید ک ه سایر ای مانداران
نیز در جفا می باشند )اول پطرس .(۹ :۵
در این نامه پطرس خوانندگانش را تشویق میکند و به یاد آنها میآورد که با
روحی ه مسی حی با دشمنان خود برخورد کنند )اول پطرس  .(۲۳- ۲۰:۲او موقتی و
زودگذر بودن رنج های زمینی آنها را با جاودانی بودن جالل آسمانی مقایسه مینماید
)  ۷- ۶ :۱و  .(۱۰ :۵همچنین امیدی را ک ه میتوانند در میان تمام سختی ها داشته باشند،
بیان میکند )  (۱۲- ۱:۱و دعوت روحانی آنها را یادآوری مینماید ) .(۳ :۲ - ۱۳ :۱
پطرس موقعیت و جایگاه آنها را بهعنوان قوم منتخب خدا توضیح می دهد ) -۴ :۲
 .(۱۲درباره روابطشان با یکدیگر و دولت راهنمائی ها و دستوراتی ارائه
می دهد)  .(۷ :۳ - ۱۳:۲آنها را تشویق میکند که به انجام دادن کارهای صحیح ادامه
دهند )  .(۲۲- ۸:۳با توجه به اینکه دعوت شدهاند تا برای مسیح زحمت بکشند،
پطرس برای آنها توضیح می دهد ک ه چه طرز برخوردی باید داشته باشند ) .(۱۹-۱ :۴
او رهبران و جوانان را نصی حت میکند و به همه میگوید ک ه به خدا اعتماد کنند
) .(۱۴- ۱ :۵
رساله اول پطرس را براساس تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.
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رساله اول پطرس :راهنمایی برای مقابله با زحمات
 (۱امید زنده ما ۱۲- ۱ :۱ -
 (۲فدیه گرانبهای ما ۳ :۲ - ۱۳ :۱ -
 (۳موقعیت و جایگاه ویژه ما -
 (۴الگو شخصی ما ۲۵-۱۳ :۲ -

۱۲- ۴ :۲

 (۵رفتار ظاهری ما ۲۲- ۱ :۳ -
 (۶سیرت درونی ما ۱۹- ۱ :۴ -
 (۷جالل جاودانی ما -

۱۴- ۱ :۵

 - ۱۱رساله اول پطرس
 (aبیان میکند که ای مانداران می بایست از حکومت های انسانی اطاعت نمایند.
 (bبه ای ماندارانی نوشته شده ک ه در مکادونیه زندگی میکردند.
 (cخصوصیات رهبران را ذکر مینماید.
 (dمسیح را بهعنوان نمونهای ذکر مینماید که در هنگام مشک الت باید از او
پیروی نمود.
 (eاحتماال ً مدتی بعد از اولین دوره زندانی شدن پولس در روم نوشته شد.
 (fهیچ دستور و نصیحتی برای رهبران ندارد.
بدون شک ای مانداران اولیهای ک ه نامه اول پطرس را میخواندند بسیار تشویق
میشدند و پیغام امیدی که در آن وجود داشت باعث آزادی آنها میگردید .چه
شهادت برجستهای بود از قدرت خدا در زندگی نویسنده رساله .شخصی ک ه یک بار
خداوند خودش را انکار کرده بود ،اکنون تبدیل به شخصی شده بود ک ه باعث تقویت
برادران خودش میگردید )لوقا  .(۳۲ :۲۲امروز هم ما از کلماتی ک ه روحالقدس الهام
نموده و پطرس رسول آن را به نگارش درآورده ،قدرت مییابیم.

 ۲۳۰درس هشتم

راهحلی دربرابر یهودیت :رساله به عبرانیان
در مطالعه کتاب اعمال رسوالن و غالطیان دیدیم ک ه در آن ابتدا بسیاری از
یهودی ِ
ان مسی حی شده در در ک این مطلب که قوانین عهدعتیق چگونه به کار مسیح
مربوط میگردند دچار مشک ل بودند .یهودیان برختنه شدن تأکید میکردند و پولس با
ظاهرا سایر یهودی ِ
ان مسی حی
آنها مخالفت مینمود و از انجی ل حقیقی دفاع میکرد.
ً
شده به جای اینکه یهودیت را ترک کرده و کامال ً به مسیح اعتماد کنند هنوز
معبد) هیکل( خدا را مقصود خود ساخته و به انجام مراسم مذهبی در آن ادامه
می دادند .نویسنده رساله به عبرانیان نامه خود را خطاب به چنین اشخاصی مینویسد.

نویسنده و زمینه تاریخی
نویسنده رساله به عبرانیان مشخص نیست .در نامه هیچ ذکری از نام او وجود
ندارد و هیچ نشانهای وجود ندارد که از روی آن بتوان به هویت او پی برد .دانشمندان
کتابمقدس حدس میزنند ک ه پولس ،برنابا ،اپلس یا شخص دیگری میتواند
نویسنده رساله باشد .به هرحال سبک و محتوای رساله ،هیچ کدام از این نظریات را
بهطور قطعی ثابت نمیکند .ما می دانیم ک ه نویسنده رساله قصد داشته ک ه به دیدن
مخاطبین خود برود و تی موتائوس را میشناخته )عبرانیان ۱۹ :۱۳و  .(۲۳او همچنین
جزو  ۱۲شاگرد مسیح نبوده )  .(۳ :۲با اینحال تعلیم او کامال ً با تعلیم رسوالن هماهنگ
است و بدون هیچ شکی از الهام کامل ،برخوردار می باشد.
از نام رساله مشخص است ک ه مخاطبین یهودی ِ
ان مسی حی شده می باشند .از
آنجایی که در آن نام هیچ شهری ذکر نگردیده ،ما نمی دانیم که این مسی حیان در کجا
زندگی میکردهاند .اما دو شهری ک ه از احتمال بیشتری برخوردار می باشند اورشلیم و
احتماال در اواخر دهه ششم
ً
روم هستند ) به عبرانیان  ۲۴ :۱۳توجه نمایید( .این رساله
میالدی قبل از ویرانی اورشلیم در سال  ۷۰میالدی ،نوشته شده است.

راهحلهای ارائهشده توسط کلیسا ۲۳۱
 - ۱۲عبرانیان  ۴-۳ :۲و  ۳۴- ۳۲:۱۰را مطالعه نمایید .این قسمت ها بیان میکنند
ک ه مخاطبین رساله به عبرانیان .......
 (aپیام انجیل را از اشخاصی شنیده بودند که آنها خودشان مستقیما ً با مسیح در
ارتباط بودند.
 (bمسی حیان جدیدی بودند که برای اولین بار مورد جفا قرار میگرفتند.
 (cقبال ً بهخاطر ای مانشان به مسیح سختی کشیده بودند.

محتوا و رئوس مطالب
نویسنده رساله به عبرانیان آگاه بود ک ه مخاطبینش شروع به روگردانیدن از تسلیم
کامل به مسیح نموده بودند .او فهمیده بود که آنها تمای ل دارند بهجای اطاعت از
مکاشفهای ک ه خدا از طریق پسرش داده بود ،هیکل و مراسم مذهبی آن را انتخاب
نمایند .او این نامه را نوشت تا به آنها نشان بدهد که در چه شرایط خطرناکی قرار
دارند و برتری مسیح و کار او را برتمام مراسم و تشریفات شریعت توضیح داد.
او نشان می دهد ک ه مسیح از فرشتگان )  ،(۱۸ :۲ - ۱ :۱موسی )  (۱۳ :۴ - ۱ :۳و
هارون )  (۲۸ :۷ - ۱۴ :۴برتر و بزرگتر است .او در ادامه توضیح می دهد که چگونه
عهد و پی مان جدید بهتر از پی مان قدی می می باشد )  (۲۸ :۹ - ۱ :۸و قربانی مسیح تنها
قربانیای است که میتواند گناهان را رفع نماید )  .(۳۱- ۱:۱۰او نامه خودش را با به
تصویر کشیدن ضرورت ای مان )  (۲۹ :۱۲ - ۳۲ :۱۰و بیان رفتار عملیای ک ه در ارتباط
با پیغام رساله قرار میگیرند ،پایان می دهد ) .(۲۵-۱ :۱۳
در این رساله چندین هشدار ) برای مثال  (۴- ۱:۲و سیزده مورد تشویق وجو د
دارد ک ه با کلمات »پس  -بنابراین« شروع میشوند ) برای مثال ۱ :۴و  ۱۶و  ۱ :۱۲را
نگاه کنید( .در حین مطالعه این رساله به هشدارها و نصایح آن دقت نمایید.

 ۲۳۲درس هشتم

رساله به عبرانیان :مسیح برتر از همه
 (۱نام برتر او -

۱۸:۲ - ۵ :۱

در مقایسه با :فرشتگان
 (۲مقام و موقعیت برتر او ۱۳:۴ - ۱ :۳ -
در مقایسه با :موسی و یوشع
 (۳کهانت ابدی او ۲۸ :۷ - ۱۴ :۴ -
در مقایسه با :هارون و ملکیصد ق
 (۴عهد و پی مان جاودانی او ۲۸:۹ - ۱ :۸ -
در مقایسه با :عهد و پی مان قدی می
 (۵قربانی ابدی او ۳۱-۱ :۱۰ -
در مقایسه با :قربانی های ساالنه یهودی
 (۶وعده مطمئن او ۱۳:۱۲ - ۳۲ :۱۰ -
نمونه ها :قهرمان ای مان
 (۷پادشاهی جاودانی او ۲۵:۱۳ - ۱۴ :۱۲ -
تشویق :یکی شدن با مسیح
 - ۱۳در زیر شش مورد از هشدارهایی ک ه در رساله به عبرانیان دیده میشود،
نوشته شده است .هر کدام از هشدارها )ستون سمت راست( را خوانده آیه مربوط به
آن )ستون سمت چپ( را جلوی آن بنویسید.
 (aبا بیای مانی از خدا روی برنگر دانید.

۴-۱ :۲ (۱

 (bپسر خدا را رد نکنید.

۱۹-۷ :۳ (۲

 (cاز او ک ه از آسمان سخن میگوید ،رو نگردانید.
 (dنجاتی را ک ه مسیح مهیا نموده ،نادیده نگیرید.

۱۳- ۱۱:۴ (۳
۱۲:۶ - ۱۱ :۵ (۴

 (eنااطاعتی نکنید.
 (fاز نظر روحانی رشد نمایید و بالغ شوید.

۳۱-۱۹:۱۰ (۵
۲۹-۲۵:۱۲ (۶

راهحلهای ارائهشده توسط کلیسا ۲۳۳
 - ۱۴در چهار عبارت زیر که از کتاب عبرانیان انتخاب شده کهانت مسیح با
کهانت الویان مقایسه شده است .این قسمت ها را مطالعه نمایید و از طریق بیان
شباهت ها و یا تفاوت های ذکر شده جمالت زیر را کامل نمایید.
 (aهارون از طرف خدا انتخاب شد که کاهن باشد ) .(۶- ۴:۵
مسیح ........................
 (bدوره کهانت کاهنان الوی محدود بود چون همگی میمردند ) .(۲۵- ۲۳:۷
مسیح ........................
 (cکاهنان الوی با خون حیوانات به معبد ساخته شده به دست انسان وارد
میشدند )  .(۱۴-۱۱:۹مسیح ........................
 (dکاهنان الوی قربانی های گناه را هر سال میگذرانیدند ) .(۲۸- ۲۳:۹
مسیح ........................
دیدیم ،رساله به عبرانیان شامل حقایق با ارزشی درباره مسیح و کار او می باشد.
پیغام آن هم برای مسیحیان یهودینژاد ک ه مخاطب رساله بودند و هم برای ما بسیار
مهم است .ما نیز مانند آنها باید درک نماییم که مسیح کاهن اعظم می باشد شخصی
ک ه تمام مراسم و تشریفات یهود به او اشاره دارند .ما نیز مسابقهای پیش رو داریم
پس بیایید »و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم .و بهسوی
پیشوا و کاملکنندۀ ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او
موضوع بود بیحرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت
خدا نشسته است« )عبرانیان  .(۲- ۱:۱۲چقدر پرجالل و خوشحال کننده است،
دائما »نزد پدر برای ما شفاعت مینماید« ) .(۲۵ :۷
ً
دانستن این موضوع که مسیح
مسیح به ای مانداران اولی ه که با مسائلی از قبیل رشد و جفا روبرو بودند ک مک کرد و
حقایقی را درباره زندگی روحانی آشکار نمود .مسیح از طریق ک المش میتواند امروز
هم به ای مانداران در هر مشکل و نیازی ک ه با آن روبرو هستند ،حک مت ببخشد و آنها
را هدایت نماید.

 ۲۳۴درس هشتم

خودآزمایی
 - ۱سؤاالت انطباقی :عناوین ،محتوا و زمینههای تاریخی )ستون سمت راست (

مربوط به کدام یک از رساالت )ستون سمت چپ( میگردند.
 (aعنوان :دستوراتی به یک همکار جوان
 (bعنوان :راهن مایی برای مقابله با زحمات

 (cبیان کننده رابطه بین یهودیت و مسی حیت می باشد.
 (dزمانی که پولس به مسافرت خود ادامه می داد به همکارش در افسس نوشته
شد.
 (eعنوان :مسیح برتر از همه
 (fعنوان :نصی حت هایی به یک خادم
 (gبه شخصی نوشته شد ک ه بر گروه های ای مانداران در جزیره کریت نظارت
میکرد.
 (hبه ای مانداران آسیا نوشته شد ک ه تحت جفا و آزار بودند.
 ( iعنوان :رهنمودهایی به شبان کلیسا
 ( jشامل چندین هشدار جدی در رابطه با نادیده گرفتن کار مسیح میگردد.
 (kزمانی نوشته شد ک ه پولس برای دومین بار در زندان روم بود.
 - ۱رساله اول به تی موتائوس
 - ۲رساله دوم به تی موتائوس
 - ۳تیطس
 - ۴رساله اول پطرس
 - ۵رساله به عبرانیان

راهحلهای ارائهشده توسط کلیسا ۲۳۵
سؤاالت انتخابی ،جوابی را انتخاب کنید که به بهترین صورت جمالت زیر را

کامل نماید.

 - ۲احتیاج به تعلیم صحیح بهطور مخصوص در رساله  ..............تأکید شده
است.
 (aتیطس
 (bاول پطرس
 (cعبرانیان
 - ۳براساس کتاب عبرانیان کهانت مسیح شباهت های بسیاری با کهانت
 .................دارد.
 (aاجداد الوی
 (bهارون
 (cملکیصدق
 -۴نامه های پولس به همکارانش ،نشان می دهد که او انتظار داشت آنها رهبران
کلیسا را براساس  ...........انتخاب نمایند.
 (aاشتیاق و خوب سخن گفتن آنها در جمع
 (bتمایلی که برای خدمت در کلیسا بهعنوان یک رهبر دارند.
 (cرشد و بلوغ روحانی آنها و تواناییای که در اداره خانواده هایشان دارند.
 - ۵یکی از موضوعات مهم در رساله اول پطرس عبارت است از
 (aآموختن تعلیم صحیح در کلیسا
 (bتحمل زحمات با یک روحی ه مسیحگونه
 (cانتخاب اشخاص خودپرست برای خدمت رهبری

 ۲۳۶درس هشتم

 - ۶پاسخهای کوتاه :در زیر قسمتهایی از  ۵رساله ای که در این درس بررسی

نموده اید ،آمده است .هرکدام از این قسمتها را مطالعه نمایید و در جلوی آنها
بنویسید که مربوط به کدام رساله میگردد.

 (aتو مطالبی را ک ه مطابق تعلیم صحیح است به آنها بگو  .......زیرا فیض خدا
ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است.... .
 (bتو را موظف میسازم که پیام را اعالم کنی  ...من در مسابقه نهایت کوشش
خود را نمودهام ...سعی کن هرچه زودتر پیش من بیایی.......
 (cاما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در
دست راست خدا نشست.............. .............. .
 (dاما اگر بهعنوان یک مسی حی رنج می بینید ،ناراحت نشوید ،بلک ه برای اینکه
نام مسیح را برخود دارید خدا را شکر کنید................. .
 (eدر افسس بمان .در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید
به آنها دستور دهی که از این کار دست بر دارند........... .
 (fپس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه میتوانیم از کیفر آن
بگریزیم؟ ...........................

راهحلهای ارائهشده توسط کلیسا ۲۳۷

پاسخ صحیح تمرینها
 - ۸پاسخ های شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 (aباید دارای یک زن و همسرش محترم و باوقار باشد.
 (bباید فرزندان خود را خوب اداره کند ،فرزندانش به او احترام بگذارند و
رفتارشان صحیح و ای ماندار باشند.
 (cنباید به دنبال منفعت شخصی و یا پول دوست باشد.
 (dباید از شهرت خوبی در بین اشخاص دیگر برخوردار باشد.
 (eباید قادر به تعلیم و تشویق دیگران باشد ،تعلیم صحیح را پیروی کند و تازه
ای مان نباشد.
 (a - ۱مکادونیه
 ( bکریت
 ( cنیکاپولیس
 ( dقرنتس و ملیتس
 ( eتروآس
 - ۹پاسخ های شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 ۱۴:۱حفظ کن  -آن امانت نیکو را حفظ کن.
 ۳ :۲متحمل باش  -مانند یک سرباز خوب متحمل سختی ها باش.
 ۸ :۲بهخاطر داشته باش  -عیسی مسیح را بهخاطر داشته باش.
 ۱۴:۳وفادار باش  -به آنچه آموختهای وفادار باش.
۲ :۴

موعظه کن  -پیام را موعظه کن.

 (c - ۲قبل از اینک ه دوباره زندانی شود ب ه مکادونی ه و مکان های دیگری مسافرت
نمود.

 ۲۳۸درس هشتم

 ( a - ۱۰اشخاصی را تعیین کند ک ه خصوصیات و شرایطی را ک ه بهعنوان یک
رهبر ذکر کرده بود ،داشته باشند.
۲ (a - ۳
۱ (b
۱ (c
۱ (d
۲ (e
 (a - ۱۱بیان میکند ک ه ای مانداران می بایست از حکومت های انسانی اطاعت
نمایند.
 (dمسیح را بهعنوان نمونهای ذکر مینماید که در هنگام مشک الت باید از او
پیروی نمود.
احتماال مدتی بعد از اولین دوره زندانی شدن پولس در روم نوشته شد.
ً
(e
 (b - ۴جلوی تعلی مات غلط بعضی از اشخاص را بگیرد.

 (a - ۱۲پیام انجیل را از اشخاصی شنیده بودند ک ه آنها خودشان مستقی ما ً با مسیح
در ارتباط بودند.
 (cقبال ً بهخاطر ای مانشان به مسیح سختی کشیده بودند.
 - ۵پاسخ های شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 (aتی موتائوس از پول دوستی و طمع می بایست بگریزد.
 (bاو باید در زندگی خود ،نیکویی مطلق ،خداپرستی ،ای مان ،محبت،
بردباری و مالی مت را پیشه خود سازد.
 (cاو می بایست برای خدا خوب جنگ نماید.
 (dاو می بایست حیات جاودانی و اوامری را که به او سپرده شده است،
حفظ نماید.

راهحلهای ارائهشده توسط کلیسا ۲۳۹
۲ (a - ۱۳
۵ (b
۶ (c
۱ (d
۳ (e
۴ (f
 - ۶پاسخ های شما باید شبیه به پاسخ های زیر باشد.
 (aاو باید بتواند تعلیم صحیح را به دیگران انتقال بدهد و باعث تشویق آنها
بگردد.
 (bاو باید شیوه صحیح زندگی مسی حی را تعلیم بدهد.
 - ۱۴پاسخ های شما باید شبی ه پاسخ های زیر باشد.
 (aنیز از طرف خدا انتخاب شد که کاهن باشد ،کاهنی همپای ه ملکیصد ق.
 (bاز آنجا ک ه تا ابد زنده است برای همیشه کاهن می باشد و نیازی به جانشین
ندارد.
 (cبه خون خود وارد خیمه آسمانی گردید.
 (dیکبار برای همیشه خود را بهعنوان قربانی به خدا تقدیم کرد.
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 - ۷پاسخ های شما باید شبیه پاسخ های زیر باشد.
 (aظهور شکوه و جالل نجات دهنده ما عیسی مسیح.
 (bما را از آن وضع گناهآلود آزاد سازد و دلی پا ک به ما بدهد.
 (cرحمت و دلسوزی خود .
 (dروحالقدس ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت ،تولدی تازه و حیاتی نو
بخشید.
 (eلطف و فیض
 (fزندگی جاوید

درس نهم

کلیسا در کشمکش و انتظار

در درس هشتم رساله های اول و دوم به تی موتائوس ،تیطس ،اول پطرس و
عبرانیان را مطالعه کردیم .این رساالت به ما نشان دادند ک ه چگونه کلیسا از نظر
تشکیالتی توسعه یافت ،چگونه در برابر جفا عکسالعمل نشان داد و شناخت
روشنتری از رابطهاش با یهودیت پیدا نمود .در این درس رساالتی را بررسی
خواهیم نمود ک ه در سال های پس از مرگ پولس نوشته شدهاند .این سال ها از
هرجهت برای کلیسای تازه تأسیس شده سال های سخت و پرمخاطرهای بود .وجود
معل مین دروغین ،حقایق بنیادی مسی حیت را به خطر انداخت ،جفا شدیدتر شد و
تعدادی از ای مانداران به وسوسه روزافزون سازش با شهوات دنیا جواب مثبت داده
بودند.
اما باز هم روحالقدس به کلیسا حک مت بخشید و آن را هدایت نمود .بهوسیله
نامه هایی ک ه پطرس ،یهودا و یوحنا نوشتند ،ای مانداران از خطر تعالیم غلط آگاه شدند.
از طریق کتاب مکاشفه ،تشویق گردیدند که با وجود زحمات و جفاهای شدید نسبت
به مسیح وفا دار بمانند و رؤیای باشکوهی از بازگشت پرجالل مسیح و پیروزی کامل
او دریافت نمودند.
در حین مطالعه این درس حقایق بسیاری را فرا خواهید گرفت ک ه شما را در فهم
این رساالت ک مک مینمایند .همچنین متوجه خواهید شد ک ه پیام این رساالت برای
امروز هم مهم و ضروری می باشند .امروز ما نیز با همان تعالیم غلط و وسوسه ها
روبرو هستیم و نسبت به ایمانداران اولی ه به عملی شدن نبوت های کتاب مکاشفه
نزدیکتر می باشیم.
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رئوس مطالب
مقابله کلیسا با تعالیم غلط :رساله های دوم پطرس ،یهودا ،اول و دوم و سوم
یوحنا
کلیسا در انتظار بازگشت مسیح :کتاب مکاشفه

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
• محتوای رساالت دوم پطرس ،یهودا ،اول ،دوم و سوم یوحنا را بهطور خ الصه
بیان کنید.
• توضیح دهید ک ه پطرس ،یهودا و یوحنا در رساالت خود به چه تعالیم غلطی،
پاسخ می دهند.
• درباره زمینه تاری خی کتاب مکاشفه توضیح دهید.
• چهار روش تفسیر کتاب مکاشفه را بیان نمایید و درباره معنایی که برای
امروز دارد توضیح دهید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را طبق معمول مطالعه نمایید.
 -۲کتاب های دوم پطرس ،یهودا ،اول ،دوم و سوم یوحنا و مکاشفه را مطالعه
کنید.

کلیسا در کشمکش و انتظار ۲۴۳
 -۳از روی نقشهای ک ه در درس پنجم داده شده است ،مکان هفت کلیسایی را که
نام آنها در باب دوم کتاب مکاشفه ذکر شده است ،پیدا ن مایید.
 -۴پس از پایان درس به خودآزمایی پاسخ داده و جواب های خود را تصحیح
نمایید.

متن درس
در ابتدا کتاب هایی را بررسی خواهیم نمود که برخالف دشمن همیشگی کلیسای
اولی ه یعنی تعلیم غلط صحبت میکنند .سپس خصوصیات منحصر بهفرد کتاب
مکاشفه و پیام شگفتانگیز آن را درباره امید و پیروزی کلیسا بررسی خواهیم نمود.

مقابله کلیسا با تعالیم غلط:

رسالههای دوم پطرس ،یهودا و اول ،دوم و سوم یوحنا
قبال به رهبران افسس ،تی موتائوس و تیطس هشدار داده بود که مردان شریر
پولس ً
و سرکشی خواهند آمد و مطالبی را تعلیم خواهند داد که حقیقت نمی باشد )اعمال
 ،۳۰-۲۹:۲۰دوم تی موتائوس  ،۴- ۳:۴تیطس  .(۱۱- ۱۰:۱در رساله های دوم پطرس،
یهودا و اول ،دوم و سوم یوحنا می بینیم ک ه سایر رهبران کلیسا به تعالیم غلطی که
رواج پیدا کرده بودند ،پاسخ می دهند.

رساله دوم پطرس
احتماال بین سال های  ۶۵تا  ۶۷میالدی نوشته شده است .از
ً
رساله دوم پطرس
متن آن مشخص است ک ه دریافت کنندگان این رساله نیز همان دریافتکنندگان رساله
اول می باشند )رساله دوم پطرس  ۱ :۱و  .(۱ :۳باوجود اینک ه شرایط آنها تغییر کرده اما
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اکنون در مقایسه با جفا ک ه یک خطر بیرونی بود آنها در معرض خطر بسیار بزرگتری
بودند ک ه از بین خودشان سرچشمه میگرفت یعنی معلمین دروغین .در این نامه
پطرس تمایز مشخصی بین شناخت حقیقی از مسیح و تعالیم غلط معلمین دروغین
قائل میگردد و به خوانندگانش توضیح کاملی درباره این شناخت حقیقی و منشأ آن
می دهد ) دوم پطرس  .(۲۱- ۱ :۱پطرس به آنها درباره شخصیت شریرانه و تعالیم
ویرانگر این معلمین دروغین هشدار می دهد ) .(۲۲- ۱:۲
او همچنین بیای مانی بعضی را نسبت به نزدیک شدن روز بازگشت خداوند
پیشگویی مینماید )  .(۷-۱ :۳و در پایان رساله خوانندگانش را تشویق میکند که از
طریق داشتن یک زندگی خداپسندانه خود را برای روز بازگشت مسیح آماده سازند
)  (۱۸- ۸ :۳ای ماندارانی که پیغام پطرس را پذیرفتند قادر بودند معلمین دروغین را
بشناسند و از آنها دوری نمایند.
رساله دوم پطرس را براساس تقسیم بندی داده شده مطالعه نمایید.

رساله دوم پطرس :معرفت حقیقی مسیح
 (۱شناخت مسیح و بنیاد این شناخت ۲۱- ۱ :۱ -
 (۲معلمین دروغین و داوری آنها ۲۲- ۱ :۲ -
 (۳روز خداوند و رفتار مسی حی ۱۸- ۱ :۳ -
 - ۱براساس دوم پطرس  ،۲-۱ :۲معلمین دروغین
 (aآشکارا عقیده غلط خود را بیان میکردند.
 (bهیچ پیروی نداشتند.
 (cخداوندی را ک ه آنها را نجات داده بود رد میکردند.

کلیسا در کشمکش و انتظار ۲۴۵
 - ۲پطرس در رسالهاش میگوید ک ه معلمین دروغین از طریق داستان های
نادرست سعی میکنند از ای مانداران سود مادی کسب کنند ) دوم پطرس  .(۳ :۲پطرس
میگوید ک ه او از این داستان های نادرست پیروی نمیکند بلک ه خودش ................
جالل و عظمت مسیح بود .او همچنین میگوید ک ه ما  ...................انبیا را داریم که
 .................خدا سخن گفتند ) دوم پطرس  ۲۱،۱۹،۱۶:۱را مالحظه نمایید(.
 - ۳رساله دوم پطرس  ۱۳- ۱ :۳چند حقیقت مهم را درباره روز خداوند بیان
مینماید براساس این قسمت ......
 (aروز خداوند فعال ً نمیآید ،چون خدا میخواهد به مردم فرصت بدهد که
توبه نمایند.
 (bاشخاصی که وعده نزدیک شدن روز خداوند را به باد مسخره میگیرند ،این
کار را به دلی ل جهل و نادانی خود انجام می دهند.
 (cهمه باید در انتظار بازگشت خداوند باشند.
رساله دوم پطرس هشداری جدی برای تمام اشخاصی است که سعی مینمایند
کلیسا را از درون به بیراهه بکشند .و اعالم می دارد که روز داوری برای معلمین
مطمئنا خواهد رسید ) دوم پطرس  ۱۳- ۱۲:۳و  .(۱۷همچنین بهیاد ما
ً
دروغین
میآورد ک ه برای بازگشت خداوند آماده باشیم و »لهذا ای حبیبان چون انتظار این
چیزها را میکشید جد و جهد نمایید تا نزد او بی داغ و بیعیب در سالمتی یافت
شوید« ) .(۱۴ :۳

رساله یهودا
نویسنده رساله یهودا ،برادر یعقوب و برادر ناتنی مسیح ،یهودا می باشد )به متی
 ،۵۵ :۱۳مرقس  ،۳ :۶یهو دا  ۱نگاه کنید .البته توجه داشته باشید که این شخص یهو دا
فرزند یعقوب ک ه در اعمال رسوالن  ۱۳:۱ذکر شده نمی باشد (.یهودا بعد از قیام
مسیح به او ای مان آورد و در روز پنطیکاست جزو اشخاصی بود که روحالقدس را
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بعدا او نیز مانند سایر برادران خداوند به
دریافت نمودند )یوحنا  ۵ :۷و اعمال ً .(۱۴ :۱
مسافرت های بشارتی پرداخت )اول قرنتیان .(۵ :۹
رساله یهو دا شباهت بسیاری به بعضی از قسمت های رساله دوم پطرس دارد
) دوم پطرس  ۳:۳را با یهودا  ۱۸مقایسه نمایید( .شاید یهو دا نامه پطرس را خوانده و
سپس ضروری دیده بود که برای ای ماندارانی که او میشناسد و با همین نوع
مشک الت روبرو هستند ،نامهای مشابه بنویسد .او فهمیده بود ک ه معلمین دروغین،
خود را وارد جمع آنها نمودهاند و با عجله نامهای به منظور هشدار دادن به آنها
مینویسد تا جلوی سایر فعالیت های چنین معلمینی را بگیرد )یهودا ۳و  .(۴در رساله
ذکری از محلی ک ه ای مانداران در آنجا زندگی میکردند وجود ندارد .دانشمندان
کتابمقدس حدس میزنند که مخاطبین این رساله در اورشلیم و یا انطاکی ه زندگی
میکردند ،احتمال دارد ک ه یهودا نامه خود را مدتی پس از انتشار نامه دوم پطرس و
قبل از سقوط اورشلیم که در سال  ۷۰میالدی به وقوع پیوست ،نوشته باشد .در این
نامه یهودا درباره نحوه رفتار معلمین دروغین و داوری آینده آنها سخن میگوید
)آیات  (۱۶- ۱و به ای مانداران میگوید ک ه باید دربرا بر چنین شرایطی چگونه
عکسالعمل نشان دهند )آیات .(۲۵-۱۷
رساله یهو دا را براساس تقسیم بندی زیر مطالعه نمایید.

رساله یهودا :نحوه برخورد با ارتداد
 (۱خطر معلمین دروغین ۴- ۱ -
 (۲توضیح درباره تعلیم غلط ۱۶- ۵ -
 (۳پاسخ به تعلیم غلط ۲۵-۱۷ -
 - ۴در دفتر خود توضیح کوتاهی درباره خصوصیات معلم دروغین بدهید .آیات
داده شده به شما ک مک مینماید.
) (aآی ه  (۴این اشخاص چگونه به جمع ای مانداران وارد شده بودند؟
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) (bآی ه  (۴به چه منظوری آنها فیض خدا را دستاویز قرار می دهند؟
) (cآی ه  (۴این معلمین چه کسی را منکر میشوند؟
) (dآی ه  (۸چه چیزی را نمیپذیرند؟
) (eآی ه  (۱۶به چه چیزی می بالند و فخر مینمایند؟
) (fآی ه  (۱۹از داشتن چه چیزی محروم هستند؟
 - ۵یهو دا به ای مانداران میگوید ک ه در چنین شرایطی چه کارهایی باید انجام
بدهند .هرکدام از دستورات )ستون سمت راست( را بهوسیله کلمات یا جمله داده
شده ) در ستون سمت چپ( کامل نمایید.
 (aبا جدیت تمام از ...دفاع کنید.

 - ۱روحالقدس

 ... (bرا بهیاد آورید.
 (cبه ک مک  ...دعا کنید.

 - ۲شک و تردید
 - ۳حقیقتی ک ه به مقدسین عطا شده

 (dنسبت به  ...وفادار بمانید.
 (eبه ک مک اشخاصی بشتابید

 - ۴محبت خدا
 - ۵سخنان رسوالن

ک ه در  .....ب هسر می برند و آنها را رهایی دهید.
شبی ه رساله دوم پطرس ،رساله یهودا نیز هشداری جدی می باشد .برخالف
اشخاصی ک ه پیغام انجی ل را تغییر می دهند و سعی میکنند ای مانداران را بهسوی
ارتداد سو ق دهند .این رساله به یاد ما میآورد ک ه امروز نباید از دیدن چنین معلمینی
تعجب نماییم .همانطور ک ه یهو دا دستور می دهد باید در چنین شرایطی با استقامت بر
حقایق انجی ل بایستیم و به اشخاصی ک ه فریب خوردهاند ،ک مک نماییم .خدا نیز ما را
از سقوط حفظ کرده و با پیروزی وارد حضورش مینماید.
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نامههای اول ،دوم و سوم یوحنا
دیدیم ک ه پطرس و یهودا به خوانندگان خود و به استهزاکنندگانی ک ه میگفتند
روز خداوند نمیآید و افراد مغروری که در فساد اخالقی زندگی میکردند ،هشدار
دادند .با گذشت زمان فریب دهندگان دیگری در بین ایمانداران دیده شدند ،آنها
قتا جسم نپوشید ) دوم یوحنا  .(۷سه نامه یوحنا به این منظور
میگفتند که مسیح حقی ً
نوشته شدهاند تا به ای ماندارانی که در معرض تعلیم غلط این مردان شریر قرار داشتند،
راهنمایی هایی داده شود و به آنها حقایقی را درباره نجات و زندگی مسی حی تعلیم
دهند.

یوحنا یک شاهد عینی
نویسنده اول ،دوم و سوم یوحنا ،همان یوحنای رسول است ک ه انجی ل یوحنا و
کتاب مکاشفه را نوشت .نوشته های تاری خی معتبر میگویند ک ه یوحنا بعد از ویران
شدن اورشلیم که در سال  ۷۰میالدی به وقوع پیوست به افسس رفت .او در افسس و
نواحی اطراف آن خدمت مینمود تا هنگامی ک ه در زمان سلطنت دومیتیان ،امپراطور
روم به جزیره پطمس تبعید گردید ) ۸۱تا  ۹۶میالدی( .یوحنا بعد از مرگ دومیتیان،
آزاد گردید و دوباره به افسس بازگشت و خدمت خو دش را ادامه داد .سه نامه او
احتماال بین سال های  ۸۵تا  ۹۰میالدی نوشته شده و به کلیساهای آسیا ک ه یوحنا بین
ً
آنها خدمت نموده بود ،فرستاده شدند .یوحنا بهعنوان دوست نزدیک مسیح و
شخصی ک ه خودش شاهد زندگی او بوده ،با قدرت و اقتدار تمام در مقابل اشخاصی
ک ه مسیح و جسم پوشیدن او را انکار میکردند میایستد.

معلمین کاذب
معلمین کاذبی ک ه یوحنا درباره آنها به ای مانداران هشدار می دهد ،این حقیقت را
واقعا به شباهت یک انسان درآمد ،در ک نکرده بودند .از دیدگاه آنها ماده
ً
ک ه مسیح
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شریر و روح نیک و برتر بود .آنها تعلیم می دادند با توجه به اینکه خدا روحانی و برتر
می باشد غیرممکن است که یک انسان واقعی بگردد و با ماده متحد بشود .بعضی از
آنها معتقد بودند ک ه مسیح فقط به ظاهر واقعی بهنظر میرسید و شاگردانش یک روح
و یا شبه را دیدهاند .بعضی دیگر میگفتند ک ه »روح مسیح« در روز تعمید عیسی بر او
قرار گرفت و قبل از مصلوب شدنش او را تر ک نمود .هردوی این تعالیم این حقیقت
را که عیسی مسیح خدا بود و در جسم آشکار شد رد مینمایند.
بعضی از این معلمین دروغین معتقد بودند ک ه شخص باید بهوسیله اطاعت از
نوع خاصی از معرفت از قلمرو ماده خارج شده و وارد قلمرو روحانی بگردد .این
تعالیم غلط به عرفان معروف می باشد .در مقابله با این تعالیم غلط ،یوحنا معرفت
حقیقی را بیان مینماید که به ما درباره زندگی جاودانی مسی حی اطمینان می دهد )اول
یوحنا ۱۰ :۳ ،۳ :۲و ۱۴و  ۲۰:۵را برای مثال نگاه کنید( .یوحنا از الهی بودن و انسانی
بودن کامل مسیح دفاع مینماید )اول یوحنا  ۲- ۱:۱و .(۲۳- ۲۲:۲

نامه اول یوحنا
یوحنا یک نویسنده هدف دار می باشد .او در گزارش انجی ل خود بیان مینماید که
آنقدر نوشته شد تا شما به مسیح ای مان آورید و حیات جاودانی را کسب کنید )یوحنا
 .(۳۱ :۲۰در رساله اول خود میگوید که این نامه را نوشته تا آنانی که ایمان آوردهاند
یقین بدانند ک ه حیات جاو دانی دارند )اول یوحنا  .(۱۳ :۵این دو هدف ارتباط بسیاری
به یکدیگر دارند :یوحنا قصد دارد ک ه به ای مانداران ک مک نماید تا آنها رابطه
جدیدشان را با خدا در ک نمایند و از ن جاتشان اطمینان حاصل کنند .حقایقی را ک ه او
درباره مسیح بیان مینماید به شک هایی ک ه در اثر تعالیم معلمین دروغین بهوجود
آمده بود ،جواب می دهد.
 - ۶در دفتر خود جدولی مطابق زیر رسم نمایید .آیات ذکر شده را مطالعه نموده،
در جلوی هر کدام تعلی می را ک ه بیان میکنند ،بنویسید .در ستون سمت چپ ،در
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صورتی ک ه تعلیم بیان شده در مخالفت با عقیده غلط ،جسم نپوشیدن مسیح می باشد،
عدد شماره  ۱را بنویسید و در صورتی که تعلیم بیان شده در مخالفت با عقیده غلط
پسر خدا نبودن مسیح می باشد ،عدد شماره  ۲را بنویسید .بهعنوان مثال اولین مورد
پاسخ داده شده است.

آیات
۳-۱ :۱
۲۲:۲
۲۳:۳
۳-۱ :۴
۱۵:۴

حقایق مربوط به مسیح در رساله اول یوحنا
حقایق بیان شده

تعلیم غلط رد شده

یوحنا از مسیح شنید ،او را دید و لم س نمود

۱

یوحنا عالوه بر تعلیم حقایقی درباره مسیح ،بر اعتماد و اطمینانی ک ه یک ای ماندار
میتواند داشته باشد ،تأکید مینماید .او درباره پایه و اساس شناختی که دارد سخن
میگوید )اول یوحنا  .(۴- ۱:۱اهمیت زندگی در نور را توضیح می دهد )  (۱۴ :۲- ۵:۱و
به ای مانداران در مورد دوستی این دنیا و فریب خوردن توسط دجال هشدار داد
)  .(۲۷- ۱۵:۲همچنین میگوید ک ه چگونه میتوانند بفهمند ک ه فرزندان خدا هستند
)  (۱۰ :۳ - ۲۸ :۲و چطور تشخیص بدهند ک ه از حقیقت پیروی مینمایند و اشخاصی
را که از حقیقت پیروی نمیکنند بشناسند )  .(۶ :۴ - ۱۱:۳او به آنها حکم میکند که
یکدیگر را محبت نمایید )  (۲۱- ۷:۴و به آنها درباره ارتباطشان با خدا اطمینان می دهد
) .(۲۱- ۱ :۵
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نامه اول یوحنا را براساس تقسیم بندی زیر مطالعه نمایید:

نامه اول یوحنا :اطمینان برای ایمانداران
 (۱اطمینان از طریق شناخت حقیقت -

۴- ۱ :۱

 (۲اطمینان از طریق قدم زدن در نور -
 (۳اطمینان از طریق داشتن مسح خدا بهوسیله روحالقدس -

۱۴:۲ - ۵ :۱
۲۹-۱۵ :۲

 (۴اطمینان از طریق انجام دادن آنچه صحیح است -

۱۰- ۱ :۳

 (۵اطمینان از طریق نشان دادن محبت حقیقی و بیریا -
 (۶اطمینان از طریق داشتن روحالقدس -

۲۰-۱۱ :۳
۶ :۴ - ۲۱ :۳

 (۷اطمینان از طریق اقرار کردن به مسیح -
 (۸اطمینان از طریق اجرای احکام خدا -

۲۱- ۷ :۴
۲۱- ۱ :۵

 (۹اطمینان از طریق زندگی کردن در مسیح -

۲۱-۱۳ :۵

 - ۷جمالت صحیح را مشخص نمایید.
 (aیوحنا انجی ل و نامه های خود را بهعنوان شخصی نوشت ک ه از دیگران درباره
مسیح شنیده بود.
 (bمعلمین کذبهای که یوحنا درباره آنها هشدار می دهد ،معتقد بودند که مسیح
جسم نپوشیده است.
 (cرساالت یوحنا نشان می دهد که مشکل اصلی در بین مخاطبین یوحنا این
موضوع بود ک ه غیریهودیان مسی حی می بایست ختنه شوند یا نه؟

نامه دوم و سوم یوحنا
نامه دوم و سوم یوحنا کوتاه و حاوی پیام های شخصی می باشند ،حاکی از اینکه
یوحنا قصد دارد برای مالقات و دیدن آن اشخاص برود ) دوم یوحنا  ۱۲و سوم یوحنا
۱۳و  .(۱۴مخاطب نامه دوم یوحنا »بانوی برگزیده و فرزندان او« می باشد ) دوم یوحنا
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 .(۱امکان دارد منظور یک بانوی خاص و فرزندان او و یا کلیسا و اعضای آن باشد
) برای مثال پولس در غال  ۲۶ :۴لفظ »مادر« را بهکار می برد( .از آنجایی ک ه نامه
مخاطب به »خواهر برگزیده« می باشد ،احتمال مورد دوم بیشتر است .در هرحال،
امال آشکار است :او میخواهد که ای مانداران در محبت و حقیقت
هدف یوحنا ک ً
امال از » دشمنان مسیح« ک ه حقیقت جسم پوشیدن او را
زندگی کنند )آیات  (۶-۱و ک ً
انکار مینمایند دوری نمایند )آیات .(۱۳- ۷
نامه دوم یوحنا را براساس تقسیم بندی داده شده مطالعه کنید.

نامه دوم یوحنا :زندگی کردن در محبت و حقیقت
 (۱اطاعت از فرمان خدا :همدیگر را محبت نمایید ۶- ۱ -
 (۲رد کردن معلمین کذبهای ک ه مسیح را انکار مینمایند ۱۳- ۷ -
 - ۸براساس دوم یوحنا  ۱۰- ۹آیا ای مانداران باید نسبت به همه اشخاص
مهماننواز باشند؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
نامه سوم یوحنا خطاب به دوست یوحنا »غا ُیس« نوشته شده است .این نامه نیز
در ارتباط با مهماننوازی می باشد .در این مورد ،مهماننوازی ک ه یوحنا در ذهن دارد،
ظاهرا در آن زمان
آن چیزی است که باید نسبت به برادران مسی حی نشان داده شود.
ً
اشخاصی وجود داشتند ک ه از طریق مسافرت نمودن پیام مسیح را به دیگران اعالم
ظاهرا رهبر کلیسا و قایس یکی از اعضای آن
مینمودند )سوم یوحنا  .(۷دیوترفیس،
ً
کلیسا بود .او از ک مک به چنین معلمانی امتناع میورزید )آیات  .(۱۰-۹دی میتریوس
احتماال یکی از همین برادران مسافر می باشد ک ه نامه یوحنا را به دست قایس رسانید.
ً
در این نامه یوحنا از قایس میخواهد که نسبت به این برادران مسافر مهماننواز
باشد )سوم یوحنا  .(۸- ۱او میگوید که درباره کارهای اشتباه و پنهانی دیوترفیس با
کلیسا سخن خواهد گفت )آیات  .(۱۰- ۹او قایس را تشویق میکند ک ه زندگی
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مسی حی خود ادامه بدهد و درباره دی میتریوس نیز به او سفارش مینماید )آیات -۱۱
.(۱۴
نامه سوم یوحنا را براساس تقسیم بندی زیر مطالعه نمایید.

نامه سوم یوحنا :مهماننوازی مسیحی
 (۱شکرگزاری برای یک ای ماندار مهماننواز و با محبت ۸- ۱ -
 (۲هشدار درباره یک دشمن مغرور ۱۰- ۹ -
 (۳قدردانی از یک خادم خوب ۱۴-۱۱ -
 - ۹براساس سوم یوحنا  ،۸اشخاصی که در سفرهای خادمین خداوند ،مهماندار
آنها هستند در واقع ...........................
نامه های اول ،دوم و سوم یوحنا به ما یک دید کلی از خصوصیات شاگردی را
می دهد که »عیسی او را دوست می داشت« )یوحنا  .(۲۰ :۲۱شخصی ک ه حقیقت و
محبت از او جدا نشدنی بود .اشخاصی که حقیقت را میشناسند آنهایی هستند که
محبت مینمایند و اشخاصی ک ه محبت میکنند ،افرادی هستند که حقیقت را
میشناسند .یوحنا از مال ک باالیی برای هردو این موارد برخور دار بود .هردوی آنها
یعنی حقیقت و محبت بهطور کامل در شخص مسیح دیده میشوند )اول یوحنا
.(۲۰ :۵ ،۱۶ :۴
سه نامه یوحنا به همراهی نامه دوم پطرس و نامه یهو دا به شدت دربرابر تعالیم
غلط می ایستند و از حقیقت کالم خدا دفاع مینمایند .این نامه ها به ما ک مک میکنند
تا از مشکالتی ک ه برای کلیسا در طول قرن اول میالدی پیش آمد و از عکسالعمل و
پاسخی که رهبران کلیسا به این مشک الت دادند ،باخبر گردیم .بهعالوه ،نشان
می دهند ک ه برای ای مانداران نه تنها شناخت حقیقت مهم است بلک ه باید اشخاصی را
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ک ه ادعا مینمایند معلم هستند ،امتحان کنند و ببینند آیا آنها پیروان واقعی مسیح
هستند یا نه.

کلیسا در انتظار بازگشت مسیح :کتاب مکاشفه
کتاب مکاشفه نقطه اوج عهدجدید و درواقع ک ل کتابمقدس می باشد .این کتاب
بیان میکند ک ه عیسی مسیح ،نجات دهندهای ک ه در گمنامی متولد شد و بهوسیله مردم
رد گردید ،روزی با قدرت و جالل همچون یک پادشاه به این جهان باز خواهد
گشت و جای هیچ شکی باقی نمیگذارد که خدا قصد و نقشه خود را به انجام
میرساند .در این قسمت ما زمینه تاری خی ،خصوصیات نگارش ،محتوا و تفسیر آن را
بررسی خواهیم نمود.

زمینه تاریخی
یهودیان ساکن فلسطین دائما ً در حال قیام و شورش برعلی ه حاکمان رومی بودند.
زمانی ک ه شورش و طغیان آنها در اواخر سال  ۶۰گسترش یافت .سربازان رومی برای
درهم شکستن این شورش عازم شدند .جلی ل تصرف گردید ،سپس شهر اورشلیم
محاصره شد .چندین هزار از یهودیان در داخل اورشلیم از قحطی و بی ماری مردند و
بسیاری دیگر بهوسیله رومی ها کشته شدند .باالخره پس از چند سال مقاومت در
برابر ارتش روم ،اورشلیم در سال  ۷۰میالدی سقوط کرد .معبد باشکوه خراب گردید
و همانطور ک ه مسیح پیشگویی نمود ،سنگی از آن برروی سنگی دیگر باقی نماند
)متی  .(۲ :۲۴سال ها قبل مسیح به شاگر دانش هشدار داده بود ک ه هنگام روی دادن
این وقایع از اورشلیم فرار نمایند )متی  .(۲۵- ۱۵:۲۴یوحنای رسول احتماال ً جزو
اشخاصی بود ک ه قبل از اینکه خیلی دیر بشود اورشلیم را تر ک کر د .همانطور ک ه قبال ً
اشاره نمودیم او ظاهراً در سال  ۶۹یا  ۷۰میالدی به شهر افسس رفت و درنواحی
اطراف آنجا شروع به خدمت نمود.
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در سال های بعد از سقوط اورشلیم ،شیوه برخورد رومی ها نسبت به مسی حیان از
حالت بدگمانی و تردید تبدیل به کینه و دشمنی گردید .این دشمنی اولین بار بهوسیله
نرون جامه عمل پوشید .در سال  ۶۴میالدی آتشسوزی بزرگی در روم اتفا ق افتاد و
نرون مسی حیان را متهم به آتش زدن روم نمود و در نتی جه تعداد زیادی از آنها را
کشت .پس از آن ،جفاها صورت دیگری به خود گرفت .مسی حیان که به آنها حکم
شده بود که مطیع حکومت باشند )رومیان  ،(۱ :۱۳اکنون متوجه گردیدند ک ه اطاعت
از چنین حکومت و قدرتی غیرممکن است.
امپراطور دومیتیان ) ۸۱الی  ۹۶میالدی( ،اصرار داشت که او باید مثل خدا مورد
پرستش قرار بگیرد و هرکه از این فرمان او سرپی چی نماید باید مجازات شود .بسیار
امکان دارد ک ه یوحنا نیز یکی از این اشخاص بود و این امر بیان می دارد ک ه چرا یوحنا
دراواخر دوره حکومت دومیتیان به جزیره پطمس تبعید شده بود )مکاشفه  .(۹ :۱در
مدتی ک ه یوحنا در آنجا بود خدا به او پیغامی درباره ایمانداران آسیا که در زیر ستم
ظالمانه حکومت روم قرار داشتند ،داد .پیغام خدا نه فقط برای آنها بود ،بلکه شامل
رؤیایی درباره مسیح و پیروزی نهایی او میگردید ک ه احتیاج همه مسی حیان می باشد.
 - ۱۰جمالت زیر را کامل نمایید.
ظاهرا پس از خراب گردیدن  ...............یوحنا در نواحی  ..............خدمت
ً
مینمود تا زمانی ک ه در دوران حکومت دومیتیان به جزیره  .............. .............گردید.
در زمانی ک ه یوحنا کتاب مکاشفه را مینوشت ،طرز برخورد رومی ها نسبت به
مسی حیت  .............بود .مسی حیان نمیتوانستند از حکم امپراطور دومیتیان اطاعت
کنند .چون او دستور داده بود که همه ...............................

خصوصیات ویژه
یوحنا پیغامی را ک ه دریافت نموده بود به گونهای بیان میکند ک ه به نوشته های
مربوط به آخر زمان معروف است )کتاب دانیال در عهد عتیق نیز همین سبک را دارا
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می باشد( .در این نوع از نوشته ها ،از اتفاقات و چیزها برای بیان مفاهیم دیگر استفاده
میگردد .برای مثال یوحنا مسیح را در میان هفت چراغدان دید )مکاشفه .(۱۳-۱۲ :۱
چند آیه جلوتر میخوانیم ک ه منظور از هفت چراغدان هفت کلیسایی بود که یوحنا
پیغام را مخاطب به آنها مینوشت ) ۱۱- ۱۰:۱و  .(۲۰در نوشته های مکاشفهای
همچنین بعضی از اعداد معانی دیگری دارند .برای مثال عد د هفت نشانگر کاملیت
می باشد.
این حقیقت ک ه در این نامه به  ۷کلیسا اشاره شده )  (۱۱ :۱بدین معنا نیست ک ه این
پیغام فقط برای آنها نوشته شده است بلک ه برای تمام کلیساها نیز می باشد .همچنین با
توجه به اینک ه در آن هفت مهر ،شیپور و مصیبت وجود دارد نشان می دهد که داوری
و نقشه خدا برای زمین بهطور کامل انجام خواهد گرفت )به  ۱ :۱۵ ،۲ :۸ ،۱ :۶و ۱:۱۶
توجه نمایید(.
عالوه بر داشتن خصوصیات کتاب های مربوط به آخر زمان ،مکاشفه با نوشته های
امال با
عهدعتیق نیز در ارتباط نزدیک می باشد .جای هیچ شکی نیست ک ه یوحنا ک ً
کتاب های عهدعتیق آشنا بوده است چون در کتابش بیش از  ۲۷۵اشاره به قسمت های
مختلف عهدعتیق وجود دارد .به هرحال یوحنا فقط از عهدعتیق نقل قول نکرده
است .او تصاویر را بهگونهای جدید ترکیب مینماید تا با قدرت ،حقایقی را ک ه روح
خدا بهصورت نبوت به او آشکار میکند ،بیان نماید.
 - ۱۱درخت حیات را در پیدایش  ۲۴- ۲۲:۳ ،۹ :۲با مکاشفه  ۲- ۱:۲۲مقایسه
نموده به سؤالهای زیر در دفتر خود پاسخ دهید.
 (aپیدایش  ۲۴- ۲۲:۳میگوید بعد از گناه آدم و حوا ،آنها اجازه نداشتند از
درخت حیات بخورند .یوحنا درباره درخت حیات در مکاشفه  ۲ :۲۲چه میگوید؟
 (bبه نظر شما دلی ل این اختالف چیست؟
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 - ۱۲در زیر  ۴آی ه از کتاب مکاشفه داده شده است .تعیین نمایید کدام یک از آنها
نشان دهنده خصوصیات نوشته های مربوط به آخر زمان می باشد.
 (aخوشابحال کسی ک ه کلمات این نبوت را میخواند ) .(۳ :۱
 (bدرجلوی تخت هفت مشعل سوزان میسوخت .اینها هفت روح خدا هستند
) .(۵ :۴
 (cآنگاه دیدم ک ه یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون میآید ک ه ده شاخ و
هفت سر داشت ) .(۱ :۱۳
 (dمن به زودی میآیم و برای هرکس طبق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد
) .(۱۲ :۲۲

محتوا و تقسیمبندی کتاب
محتوای کتاب مکاشفه را میتوان به  ۴قسمت تقسیم نمود که هر قسمت شامل
یکی از  ۴رؤیای اصلی یوحنا میگردد .هرکدام از این رؤیاها با این کلمات آغاز
میگردد » :در روح شدم« )مکاشفه .(۱۰-۹ :۲۱ ،۳-۱ :۱۷ ،۲ :۴ ،۱۰ :۱
در رؤیای اول )مکاشفه  (۲۲ :۳ - ۱۰ :۱یوحنا مسیح را در میان کلیساها می بیند.
یوحنا با این کلیساها آشنا بود .چون این کلیساها در ناحی ه افسس واقع در آسیای
صغیر قرار داشتند که یوحنا پس از ترک اورشلیم در آنجا خدمت نموده بود .مسیح
پیغام هایی به یوحنا می دهد ک ه مختص آن کلیساها می باشد و در هر کدام از آنها یک
جنبه از شخصیت خود را آشکار مینماید .برای مثال با کلیسای اسمیرنا مسیح
بهعنوان »اول و آخر« سخن میگوید )  ،(۸ :۲با کلیسای الودیکی ه بهعنوان »شاهد امین
و صدیق« سخن میگوید ) .(۱۴ :۳
در رؤیای دوم )مکاشفه  ،(۲۱ :۱۶ - ۱ :۴یوحنا تخت سلطنت خدا را در آسمان و
مسیح را همچون برهای می بیند که شایستگی دارد طوماری را که خدا به او داده باز
نماید .یوحنا درباره محتوا و معنای هرکدام از مهرهای طومار توضیح می دهد .مهر
هفتم شامل هفت شیپور میگردد .که هر شیپور پیامآور یک مصیبت می باشد و بالیا
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جام خشم و غضب خدا هستند .وقایعی که به دنبال مهرها ،شیپورها و بالیا می باشند
داوری خدا را بر زمین و اراده او را برای رهایی انسان به تصویر میکشند .در این
رؤیا مسیح بهعنوان شخصی دیده میشود ک ه اقتدار و قدرت به انجام رسانیدن
اهداف خدا را دارد.
در رؤیای سوم )مکاشفه  (۸ :۲۱ - ۱ :۱۷یوحنا مسیح را چون فاتح بزرگی می بیند
ک ه بر پادشاهان شریر و نیروهای شرارت بر زمین غالب شده است .او صدای گری ه و
سوگواری برای بابل و خرابی آن را دید .همچنین مجازات نهایی شیطان ،داوری
مردگان و زمین و آسمان جدید ،در این رؤیا به یوحنا نشان داده شد .در رؤیای سوم،
مسیح همچون یک فاتح است ک ه تاریخ جهان را به کمال خود میرساند.
در رؤیای چهارم )مکاشفه  (۵ :۲۲ - ۹ :۲۱یوحنا ،عروس مسیح یعنی اورشلی م
جدید را می بیند .در این رؤیا مسیح بهعنوان هیک ل و نور اورشلیم جدید معرفی شده
است ک ه منزلگاه نهایی تمام اشخاصی می باشد ک ه نامشان در دفتر حیات مسیح نوشته
شده است.
کتاب مکاشفه را براساس تقسیم بندی زیر مطالعه نمایید.

کتاب مکاشفه :پیروزی مسیح
 (۱مقدمه :سالم ها و شکرگزاری -

۸- ۱ :۱

 (۲رؤیای اول :مسیح با کلیساها سخن میگوید -

۲۲:۳ - ۹ :۱

 (۳رؤیای دوم :مسیح تمام کائنات را کنترل مینماید ۲۱ :۱۶ - ۱ :۴ -
 (۴رؤیای سوم :پیروزی مسیح بر قدرت های شریر ۸ :۲۱ - ۱ :۱۷ -
 (۵رؤیای چهارم :سلطنت مسیح بر تخت خویش ۵ :۲۲ - ۹ :۲۱ -
 (۶خاتمه :اتمام حجت و دعوت ۲۱-۶ :۲۲ -
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 - ۱۳در دفتر خود ،به هرکدام از سؤاالت زیر ک ه درباره چهار رؤیای کتاب
مکاشفه می باشند ،بهطور مختصر پاسخ دهید .باب های ذکر شده در پاسخ دادن به
شما ک مک مینمایند.
 (aرؤیای اول :در پیغام مسیح برای هفت کلیسا ،او هربار به چه اشخاصی وعده
می دهد ) باب های ۲و (۳؟
 (bرؤیای دوم :چرا مسیح شایسته بود ک ه طومار را بگشاید ) باب (۵؟
 (cرؤیای سوم :برای اسیر نمودن شیطان و انداختن او در چاه بیانتها ،چند
فرشته الزم بود )باب (۲۰؟
 (dرؤیای چهارم :چه شخصی میتواند به شهر مقدس وارد گردد ) باب (۲۱؟

معنای کتاب مکاشفه
درک کتاب مکاشفه به دلی ل سبک نگارش آن و موضوعاتی ک ه بیان مینماید
مشک ل است .در طول این سال ها مردان خداپرست درباره معنای کتاب مکاشفه
نظرات متفاوت )و گاهی متضاد( داشتهاند .در این قسمت ما  ۴نوع تفسیر مهم از
کتاب مکاشفه را بیان مینماییم .سپس پیغامی را ک ه کتاب مکاشفه برای ای مانداران آن
زمان داشت و پیغامی را ک ه امروز برای ما دارد بررسی خواهیم نمود.

چهار دیدگاه در مورد تفسیر کتاب مکاشفه
 (۱دیدگاه وقایع زمان نگارش

پیروان این مکتب معتقد هستند که کتاب مکاشفه فقط مربوط به وقایع زمان
نگارش کتاب میگردد .بنابراین کتاب مکاشفه از هیچ نوع معنای نبوتی برای آینده
برخوردار نمی باشد .این کتاب به سادگی ،تصویر واضحی از جنگ و مبارزه کلیسا
برعلی ه قدرت بیخدای روم می باشد .این نظری ه این حسن و خوبی را دارد ک ه بیان
کننده اهمیتی است ک ه کتاب مکاشفه برای خوانندگان آن زمان داشته است .از طرف
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دیگر این نظری ه ضعیف است چون هیچ تفسیری برای وقایع بسیاری ک ه یوحنا در
رؤیا دید ولی هنوز اتفاق نیفتاده است نمی دهد .برای مثال میتوان به حک مرانی مسیح
به همراه شهیدان اشاره نمود )مکاشفه .(۶- ۴:۲۰

 (۲دیدگاه اخالقی
پیروان این مکتب معتقد هستند ک ه کتاب مکاشفه تصویری استعاری از مبارزه و
کشمکش میان نیکی و شرارت می باشد .این اشخاص معتقد هستند ک ه هدف و
غرض اصلی کتاب مکاشفه آشکار نمودن شخصیت خدا و قدرت مسیح بهعنوان
نجات دهنده می باشد .این هدف بسیار مهم است .اما پیروان مکتب اخالقی به این
دلیل در اشتباه می باشند که معتقد نیستند این استعاره ها به وقایعی اشاره دارند که در
آینده اتفا ق خواهد افتاد .این مکتب این حقیقت را نادیده میگیرد که بسیاری از
نبوت های کتابمقدسی ک ه به صورت استعاری نوشته شدهاند ،جامه عمل پوشیده
است از قبیل نبوت های کتاب حزقیال و دانیال.

 (۳دیدگاه تاریخ کلیسا
از نظر پیروان این مکتب کتاب مکاشفه کتابی است ک ه تاریخ کلیسا را از روز
پنطیکاست تا روز بازگشت مسیح پیش بینی میکند .در این دیدگاه ،استعاره های
موجود در کتاب مکاشفه به وقایع تاری خیای ک ه بر کلیسا اثر میگذارند ،ربط داده
میشود که تعدادی از آنها قبال ً روی داده است ) برای مثال ،مهرها که به آن صورتی
ک ه در باب  ۶توضیح داده شده است ،حاکی از سقوط امپراطوری روم می باشد ،ک ه در
قرن اول ای مانداران را مورد جفا قرار داد( .اشخاصی که پیرو این دیدگاه هستند ،در
بین خودشان توافق کامل ندارند .زیرا روش آنها این اجازه را می دهد ک ه یک سمبول
برای چندین واقعه و یا شخص بهکار برود .بنابراین برای آنها غیر ممکن است ک ه به
یک در ک مطلق از پیغام کتاب برسند.
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 (۴دیدگاه آیندهگرا
از نظر پیروان این مکتب بیشتر رؤیاهایی ک ه به یوحنا داده شده است مربوط به
وقایع آینده می باشد .وقایعی ک ه در باب های  ۴الی  ۱۹ذکر شده است در دوره کوتاه
چند ساله ،قبل از بازگشت مسیح روی خواهد داد .این دوره »جفای عظیم« نامیده
شده است .در این دیدگاه ،برای مثال ،حیوان وحشی در باب  ۱۳بیان کننده یک
حکومت جهانی و فاحشه ) بابل( در باب  ۱۷بیان کننده مذهب دروغینی می باشد که
در زمان بازگشت مسیح وجود دارد .عدهای از پیروان این نظری ه میگویند که هفت
کلیسا در باب های ۲و  ،۳بیان کننده هفت دوره از تاریخ کلیسا می باشند ک ه از نظر
حالت و عملکرد شبی ه به هفت کلیسایی است ک ه یوحنا به آنها نامه نوشته است.
 - ۱۴توضی حات و یا مثال های داده شده در ستون سمت راست را با دیدگاه های
مربوطه منطبق نمایید.
 (aوقایع ذکر شده در کتاب مکاشفه شبیه تقوی می است ک ه تاریخ کلیسا را از
روز پنطیکاست تا بازگشت مسیح بیان مینماید.
 (bتمام وقایعی که در کتاب مکاشفه ذکر شده است مدت کوتاهی پس از
نوشته شدن آن روی داد.
 (cسقوط بابل در باب  ،۱۸مدت کوتاهی قبل از بازگشت مسیح اتفا ق خواهد
افتاد.
 (dملخ در باب  ۹سمبولی است از شریر که در جنگ همیشگی شرارت با
نیکویی می باشد.
 (eدو شاهد در باب  ۱۱در طول دوره جفای عظیم نبوت خواهند کرد.
 - ۱دیدگاه وقایع زمان نگارش
 - ۲دیدگاه اخالقی
 - ۳دیدگاه تاریخ کلیسا
 - ۴دیدگاه آیندهگرا
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بسیاری از مسیحیان معتقد هستند که قسمت بیشتر کتاب مکاشفه باید براساس
مخصوصا باب های  ۴الی  .۲۲دیدگاه آیندهگرا از بقیه
ً
دیدگاه آیندهگرا تفسیر گردد،
مناسبتر می باشد چون در این دیدگاه نبوت های کتاب مکاشفه در هماهنگی با سایر
نبوت های کتابمقدس قرار میگیرد.
اشخاصی که به این دیدگاه معتقد هستند میتوانند نشان دهند ک ه چگونه
نبوت های کتاب مکاشفه معنای نبوت های قبلی را توضیح می دهند .برای مثال :در
دانیال  ۱۳ :۷و اعمال رسوالن  ۱۱ :۱میخوانیم ک ه مسیح دوباره به زمین باز خواهد
گشت .پیروان دیدگاه آیندهگرا میگویند که قسمت های مختلفی از کتاب مکاشفه از
قبیل مکاشفه  ،۲۱-۱۱ :۱۹به ما اطالعات بیشتری درباره چگونگی بازگشت مسیح و
اتفاقاتی که در آن زمان روی خواهد داد ،می دهد .بهعالوه این دیدگاه به ما نشان
می دهد ک ه رؤیای یوحنا درباره بازگشت مسیح ،زنده شدن مردگان و جدایی نهایی
نجات یافتگان و گناهکاران فقط بیان کننده یک عقیده و نظر نمی باشد بلک ه اتفاقات
عمال روی خواهد داد.
واقعی است که
ً

پیغام کتاب مکاشفه برای آن زمان و برای امروز
برای کلیساهایی ک ه در منطقه آسیای صغیر قرار داشتند کتاب مکاشفه حاوی پیغام
تشویقآمیز و نصی حت کننده بود .هفت نامهای ک ه به کلیساها نوشته شد نشان می دهد
ک ه تعدادی از ایمانداران با تعالیم غلط سازش کرده و نسبت به موضوعات روحانی
بی دقت شده بودند )مکاشفه ۱۶-۱۴ ،۴ :۲و  ۳- ۱:۳ ،۲۰و  .(۱۸-۱۵مسیح ای ن
ای مانداران را نصی حت میکند ک ه نسبت به تأدیب او عکسالعمل نشان داده ،وقف و
تسلیم خود را به او تجدید نمایند .این نامه همچنین نشان می دهد ک ه تعدادی از
ای مانداران تحت جفاهای شدیدی قرار داشتند ) ۹ ،۳ :۲و  .(۱۳نبوت های کتاب
مکاشفه از طریق بیان این موضوع ک ه روزی خدا گناهکاران را تنبی ه و به اش خاصی که
وفادار بودهاند ،پاداش می دهد ،باعث تشویق آنها میگردد .بعضی از سمبول های
موجود در کتاب مکاشفه ک ه به وقایع و یا اشخاص آشنایی اشاره میکند .احتماال ً
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توسط این ای مانداران قابل درک بوده است .برای مثال بسیار امکان دارد که آنها در
حیوان وحشی باب  ۱۳مکاشفه تصویر حکومت روم را می دیدند ک ه آنها را مورد
شکنجه و آزار قرار می داد .آنها فهمیدند ک ه دعاها و دردهای آنها مورد توجه خدا قرار
دارد )  ۱۱- ۹:۶و  ۴ :۸و  .(۱۳ :۱۴و شهدا با مسیح حکومت خواهند نمود )  (۴ :۲۰و
اینک ه خدا خودش هر اشکی را از چشمان آنها پا ک خواهد کرد )  .(۴- ۳:۲۱از طریق
نبوت به آنها گفته شد که احتیاج دارند صبور و وفا دار باشند زیرا ک ه خدا آن حیوان
وحشی را تنبی ه خواهد نمود )مکاشفه  ۱۰ :۱۳و .(۱۰ :۲۰
کتاب مکاشفه برای ما نیز پیغام دارد ،چون پیغام آن برای تمام کلیسا می باشد .ما
باید صمی مانه به هشدارها ،نصی حت ها و تشویق های آن پاسخ دهیم .زمان هایی وجود
دارد که ما نیز مانند ای مانداران کلیسای افسس احتیاج داریم توبه کنیم و تسلیم خود
را به مسیح تجدید نماییم )مکاشفه  .(۶- ۴:۲شاید ،بعضی اوقات ما نیز مانند
ای مانداران کلیسای اسمیرنا از مصیبت و فقر رنج ببریم )  .(۱۱- ۸:۲در چنین شرایطی
وعده های ذکر شده در کتاب مکاشفه باعث آرامش ما میگردد .چون در برابر
چشمانمان رؤیایی از منزل جاودانی که برای ما مهیا شده است ،جلوهگر مینماید.
این وعده ها ما را مطمئن میگرداند ک ه یک روزی خود خدا هراشکی را از چشمهای
ما پاک خواهد نمود )  ۴- ۳:۲۱و .(۵- ۳ :۲۲
نبوت های کتاب مکاشفه برای ما نیز بسیار مهم می باشند .درست است که بعضی
از آنها شرایطی را پیشگویی میکنند که مربوط به زمان نگارش کتاب بوده است .اما
همان نبوت ها به وقایعی نیز اشاره میکنند ک ه در زمان آخر و پایان جهان روی
خواهد داد.
این نبوت ها مانند آن دسته از نبوت های کتابمقدسی می باشند ک ه وقوعی دوگانه
دارند .برای مثال در پیدایش  ۴ :۴۶و  ۲۴ :۵۰میخوانیم ک ه نسل یعقوب روزی از مصر
بیرون خوا هند آمد .این نبوت زمانی ک ه موسی قوم را به بیرون از مصر رهبری نمود،
جامه عمل پوشید )خروج  .(۴۲-۳۱ :۱۲سال ها بعد ،این نبوت زمانی که نسل دیگر
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یعقوب یعنی عی سی مسیح از مصر بیرون آمد دوباره جامه عمل پوشید ) هوشع ۱:۱۱
و متی .(۱۵ :۲
به همین صورت نبوت های کتاب مکاشفه نیز وقوعی دوگان ه دارند .بسیاری از
دانشمندان کتابمقدس معتقد هستند که نبوت مربوط به حیوان وحشی در باب ۱۳
اشاره به دو چیز دارد  (۱پادشاه روم ک ه در زمان نگارش کتاب مکاشفه حکومت
میکرد (۲ .قدرت جهانی که در دوران قبل از بازگشت مسیح کنترل امور را برعهده
خواهد داشت .این نبوت ،هشداری برای ما نیز دارد که مانند ای مانداران اولیه ،ما نیز
باید مواظب باشیم ک ه فقط نسبت به خدا وفا دار بوده و او را بپرستیم نه هیچ چیز
دیگری را )مکاشفه  .(۲ :۱۵ ،۸- ۵:۱۳بعضی از نبوت ها در کتاب مکاشفه فقط یک بار
و آن هم در زمان های آخر و در ابدیت به انجام میرسد .برای مثال میتوان به
نبوت هایی که در باب های  ۲۰الی  ۲۲مکاشفه ذکر شده است ،اشاره نمود.
 - ۱۵کدام یک از نبوت های زیر امکان دارد دوبار عملی شود.
 (aنبوت هایی که بدون توجه به نحوه بیان آنها فقط دارای یک معنی اولی ه و
اصلی می باشند.
 (bنبوت هایی ک ه حداقل دوبار از عهدعتیق نقل شدهاند.
 (cنبوت هایی ک ه به دو واقعه مشابه ک ه از نظر زمانی با یکدیگر فاصله دارند
اشاره میکنند.
 (dنبوت هایی ک ه برای مسیحیان یک معنی و برای غیرایمانداران معنی دیگر
دارند.
اگر درک نبوت های کتاب مکاشفه مشکل می باشد نباید این امر باعث نگرانی ما
بگردد .ما میتوانیم مطمئن باشیم زمانی که وقت عملی شدن این نبوت ها برسد،
معنی اصلی آنها آشکار خواهد شد .همانطور ک ه سایر نبوت های کتابمقدس شده
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است .اما بیانات کتاب مکاشفه درباره پیروزی مسیح ،هشدار علیه ارتداد ،تشویق
برای قدوسیت و دعوت برای پرستش بهوسیله همه مسی حیان قابل در ک خواهد بود.
 - ۱۶دیدگاه آیندهگرا درباره کتاب مکاشفه از بقیه مناسبتر می باشد به این دلیل
که
 (aتوضیح می دهد چگونه همه اتفاقاتی ک ه شرح داده شده است به هفت کلیسا
ک ه در آسیا قرار داشتند مربوط میگردد.
 (bتوضی حات بیشتری درباره تاریخ کلیسا از روز پنطیکاست تا زمان حاضر
می دهد.
 (cثابت مینماید که اکثر نبوت های کتاب مکاشفه تصاویری استعاری از جنگ
میان شرارت و نیکویی می باشد.
 (dنبوت های کتاب مکاشفه را با سایر نبوت های کتابمقدس جمع بندی نموده
و به معنای آن نبوت ها وسعت می دهد.
 - ۱۷شخصی ک ه کتاب مکاشفه را به همان صورتی ک ه در این درس بیان گردید،
به خوبی درک مینماید خواهد گفت ک ه
 (aبسیاری از هشدارها و دستوراتی ک ه در نامه ها به هفت کلیسا داده شد ،امروز
نیز میتواند در زندگی ایمانداران کاربرد داشته باشد.
 (bاز آنجایی ک ه نبوت های کتاب مکاشفه به زبان استعاری بیان گردیده است
بنابراین به هیچ اتفا ق و یا شخص واقعی اشاره نمینماید.
 (cاکثر مطالب کتاب مکاشفه برای مسی حیانی که در جفا و مصیبت نمی باشند،
بیارزش است.
 (dکتاب مکاشف ه شامل حقایقی درباره پیروزی کامل مسیح می باشد که همه
مسی حیان احتیاج دارند از آن حقایق باخبر باشند.
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کتاب مکاشفه ،عهدجدید و درواقع کتابمقدس را با بیان یک پیروزی و یک
هشدار به پایان میرساند .این کتاب به ما تصویر واضحی از پیروزی و فتح
نجات دهندهمان می دهد و آخرین سخنانی را که یوحنا از او شنید برای ما بیان میکند:
» بلی ،به زودی میآیم« )مکاشفه  .(۲۰ :۲۲بیایید پیغام کتاب مکاشفه را به گوش جان
بشنویم و خود را برای وقایعی که پیشگویی کرده است ،آماده کنیم .با تمام توانایی
خود مسیح را خدمت کرده پیغام انجی ل او را به تمام جهان برسانیم.
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خودآزمایی
 - ۱سؤاالت انطباقی :عناوین ،تقسیمبندیها ،زمینه تاریخی و موضوعات اصلی

بیان شده )در ستون سمت راست( را با نام کتاب مربوطه )در ستون سمت چپ (

منطبق نمایید.

 (aبه غایس دستور می دهد به مسیحیانی که از طریق مسافرت کردن پیغام خدا
را به دیگران میرسانند ،ک مک نماید.
 (bعنوان :اطمینان برای ای مانداران
 (cبه سبک کتاب های مربوط به آخر زمان نوشته شده است.
 (dعنوان :نحوه برخورد با ارتداد
 (eعنوان :مهماننوازی مسی حی
 (fبعضی از قسمت های آن شبی ه به رساله یهودا می باشد.
 (gعنوان :پیروزی مسیح
 (hنوشته شده است تا ایمانداران را مطمئن سازد زندگی جاودانی دارند و به
معلمین کذبهای ک ه میگفتند مسیح یک شخص واقعی نبود ،پاسخ دهد.
 ( iعنوان :معرفت حقیقی مسیح
 ( jعنوان :زندگی کردن در محبت و حقیقت
 (kبه یک بانوی برگزیده هشدار می دهد که معلمین دروغین را نپذیرد.
 (۱دوم پطرس
 (۲یهو دا
 (۳اول یوحنا
 (۴دوم یوحنا
 (۵سوم یوحنا
 (۶مکاشفه
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 - ۲سؤاالت انطباقی :در ستون سمت راست توضیحاتی درباره شرایط

دریافتکنندگان رساله و همینطور نامهای آنها در ستون بعدی آمده است .تعیین کنید
شرایط ذکر شده در ارتباط با کدام رساله قرار میگیرند.

 (aاین ای مانداران متعلق به هفت کلیسای مختلف در آسیا بودند .بعضی از آنها از
نظر روحانی بیتفاوت شده و بعضی دیگر مورد شکنجه و آزار قرار داشتند و بهخاطر
ای مانشان به شهادت رسیده بودند.
 (bاین ای مانداران درگیر معلمین کذبهای بودند که انسانیت واقعی مسیح و خدا
بودن او را رد میکردند.
 (cاین ای مانداران احتیاج داشتند ک ه نسبت به معلمینی ک ه دچار فساد اخالقی
بوده و بهگونهای مخفیانه خودشان را وارد جمع آنها کرده بودند و مسیح را انکار
مینمودند هوشیار و آگاه باشند.
 (dاین ای مانداران در دوره حکومت دومیتیان ،امپراطوری ک ه دستور داد همه او
را پرستش نمایند ،زندگی میکردند.
 - ۱یهو دا
 - ۲سوم یوحنا
 - ۳مکاشفه

سؤاالت چند جوابی :مناسبترین پاسخ را انتخاب نمایید.

 - ۳در نظر بگیرید که می بایست به گروهی از اشخاصی که تازه به مسیح ای مان

آوردهاند درباره نجات حقایق ابتدایی ،تعلیم دهید .کدام یک از کتاب های زیر برای
این مقصود شما مناسبتر می باشد.
 (aدوم پطرس
 (bاول یوحنا
 (cسوم یوحنا
 (dمکاشفه
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 - ۴کدام یک از دیدگاه های زیر درباره کتاب مکاشفه ،نبوت های این کتاب را در
هماهنگی بیشتری با سایر نبوت های کتابمقدس قرار می دهد.
 (aدیدگاه وقایع زمان نگارش
 (bدیدگاه تاریخ کلیسا
 (cدیدگاه اخالقی
 (dدیدگاه آیندهگرا
 - ۵در کدام یک از رساله های زیر توضیح روشنی درباره معلمین دروغین و
مجازاتی که انتظار آنها را میکشد ،بیان شده است.
 (aدوم یوحنا
 (bسوم یوحنا
 (cیهودا
 - ۶در مکاشفه  ۱۳- ۱۲:۱یوحنای رسول میگوید که مسیح را در میان هفت
چراغدان طال دید .این قسمت نمونهای از
 (aاستعاره های مربوط به آخر زمان می باشد.
 (bنبوت هایی است ک ه وقوعی دوگانه دارند.
 (cنوشته های تاری خی می باشد.
 - ۷علت اینک ه درک بسیاری از نبوت های کتاب مکاشفه مشک ل می باشد این
است ک ه
 (aهدف خدا این بوده است ک ه ما نتوانیم آنها را در ک نماییم.
 (bهنوز زمان عملی شدن آنها نرسیده است.
 (cآنها صدها سال پیش نوشته شدهاند.
 (dآنها خطاب به ایمانداران آسیای میانه نوشته شدهاند.
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 - ۸سؤاالت مربوط به ترتیب تاریخی وقایع:
ترتیب زمانی روی دادن وقایع تاری خی زیر را تعیین نمایید .از عدد  ۱برای نشان
دادن واقعهای ک ه زودتر از همه روی داده است و از عدد  ۲برای واقعه بعدی استفاده
نمایید و این کار را تا به آخر ادامه دهید.
 (aیوحنای رسول کتاب مکاشفه را نوشت.
 (bاورشلیم سقوط کرد و هیکل ویران گردید.
 (cیوحنای رسول به جزیره پطمس تبعید شد.
 (dنرون روم را آتش زد و تقصیر آن را به گردن مسی حیان انداخت.
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پاسخ صحیح تمرینها

 - ۹در انتشار حقیقت با آنها همکاری مینمایند.

 (c - ۱خداوندی را ک ه آنها را نجات داده بود رد میکردند.
 - ۱۰اورشلیم ،افسس ،پطمس ،تبعید ،خصمانه ،او را چون خدا پرستش نمایند.
 - ۲شاهد عینی ،گفته های ،از طرف
 (a - ۱۱یوحنا میگوید ک ه برگ هایش باعث شفای امت ها خواهد بود.
 (bپاسخ انتخابی شما .بهنظر من علت تفاوت این است که مسیح گناه ملت ها
را برداشته و در نتیجه دسترسی به درخت حیات برای همه آنها میسر گردیده است.
فعال نمیآید ،چون خدا میخواهد به مردم فرصت بدهد که
 (a - ۳روز خداوند ً
توبه نمایند.
 (b - ۱۲در جلوی تخت هفت مشعل سوزان میسوخت .اینها هفت روح خدا
هستند ) .(۵ :۴
 (cآنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون میآید که ده
شاخ و هفت سر داشت ) .(۱ :۱۳
 (a - ۴مخفیانه وارد جمع ای مانداران شدهاند.
 (bبرای فساد اخالقی
 (cعیسی مسیح را منکر میشوند.
 (dمراجع قدرت را قبول ندارند.
 (eبه خودشان
 (fروح خدا
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 (a - ۱۳مسیح وعده هایش را به اشخاصی می دهد که پیروز شوند
)  ۲۶،۱۷،۱۱،۷ :۲؛ .(۲۱ ،۱۲،۵:۳
 (bاو شایسته است چون کشته شد و بهوسیله خون خود مردم را برای خدا
خرید ) .(۹ :۵
 (cیک ) (۳-۱ :۲۰
 (dفقط اشخاصی که نام آنها در دفتر حیات بره نوشته شده است میتوانند
وارد شهر مقدس بگردند ) .(۲۷ :۲۱
 ۳ (a - ۵آیه ۳
 ۵ (bآیه ۷
 ۱ (cآیه ۲۰
 ۴ (dآیه ۲۱
 ۲ (eآیات  ۲۲و ۲۳
۳ (a - ۱۴
۱ (b
۴ (c
۲ (d
۴ (e
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 - ۶جدول شما باید شبی ه به جدول زیر باشد.

آیات

۳- ۱:۱
۲۲:۲
۲۳:۳
۳- ۱:۴
۱۵:۴

حقایق مربوط به مسیح در رساله اول یوحنا
حقیقت بیان شده

یوحنا از مسیح شنید ،او را دید و لمس نمو د
آن دروغگو مسیح بودن عیسی را انکار مینماید
ما باید به نام پسر خدا ،عیسی مسیح ایمان بیاوریم
روحی که از جانب خدا است اقرار میکند که
عیسی مسیح در جسم ظاهر شد
خدا در اشخاصی سکونت دارد که اعتراف
مینمایند که عیسی پسر خدا است

تعلیم غلط رد شده
۱
۲
۲

۱
۲

 (c - ۱۵نبوت هایی ک ه به دو واقعه مشابه ک ه از نظر زمانی با یکدیگر فاصله دارند
اشاره میکنند.
 (a - ۷غلط
 (bصحیح
 (cغلط
 (d - ۱۶نبوت های کتاب مکاشفه را با سایر نبوت های کتابمقدس جمع بندی
نموده و به معنای آن نبوت ها وسعت می دهد.
 - ۸خیر  -ای مانداران نباید نسبت به معلمین کذبهای ک ه مسیح را انکار مینمایند،
مهماننواز باشند.
 (a - ۱۷بسیاری از هشدارها و دستوراتی که در نامه ها به هفت کلیسا داده شد،
امروز نیز میتواند در زندگی ای مانداران کاربرد داشته باشد.
 (dکتاب مکاشفه شامل حقایقی درباره پیروزی کامل مسیح می باشد که
همه مسی حیان احتیاج دارند از آن حقایق باخبر باشند.

درس دهم

معتبر بودن عهدجد ید

در درس های گذشته شما مطالب بسیاری درباره کتاب های عهدجدید آموختید.
شرایط سیاسی ،مذهبی و فرهنگی آن دوره را مطالعه نمودید .همچنین مطالبی درباره
نویسندگان عهدجدید یاد گرفتید و دالیلی را ک ه باعث گردید آنها کتاب های
عهدجدید را بنویسند بررسی نمودید .همینطور خود کتاب ها و پیغام آنها را مطالعه
کردید.
باوجود این باز هم سؤال هایی وجود دارد که باید به آنها جواب داد .برای مثال،
چرا عهدجدید فقط شامل  ۲۷کتابی که ما بررسی نمودیم میگردد نه بیشتر؟ این
کتاب ها چگونه به دست ما رسیدهاند؟ براساس چه شواهدی میتوانیم مطمئن باشیم
ک ه کتاب هایی ک ه امروز در اختیار ما هستند همان کتاب هایی هستند ک ه حدود ۱۸۰۰
سال پیش نوشته شدهاند؟
در این درس به سؤاالت باال پاسخ خواهیم داد .خواهید دید ک ه چگونه عهدجدید
جمعآوری شده است .همچنین با دالیلی آشنا میگردید که ثابت میکنند عهدجدید
قا به همان صورت اولی ه به دست ما رسیده است .حقایقی ک ه در این درس فرا
دقی ً
خواهید گرفت به شما ک مک میکند تا بدانید ک ه میتوانید کامال ً به عهدجدید اعتماد
نمایید .این حقایق نشان خواهند داد که چرا میتوانید با اطمینان به عهدجدید اعتماد
کنید و خدا را خدمت نموده برای او زندگی نمایید.
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قطعهای ا ز

انجیل یوحنا
کتاب مقدس گوتنبرگ
نسخۀ سینایی

رئوس مطالب

کتاب مقدس بهشکل امروز ی

جمعآوری متن تحت هدایت خدا
حفظ و انتقال دقیق متن

اهداف درس
پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:
• توضیح بدهید چگونه عهدجدید جمعآوری گردید.
• دالیلی بیان نمایید ک ه نشان بدهد عهدجدید تنها مرجع معتبر درباره زندگی
مسیح و تعالیم رسوالن می باشد.
• عهدجدید را بهعنوان مال ک و معیار زندگی خود بپذیرید و در ارتباط با ای مان
و زندگی مسی حی به آن اعتماد کنید تا شما را هدایت بنماید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را مطالعه نموده و به اطالعاتی ک ه در جدول ها داده شده توجه کامل
نمایید .به سؤاالت مطرح شده در درس پاسخ دهید.
 -۲مکان هایی را ک ه در ارتباط با جمعآوری عهدجدید می باشند از روی نقشه
داده شده پیدا نمایید.
 -۳پس از مطالعه این درس به خودآزمایی پاسخ دهید .سپس درس های  ۹ ،۸و
) ۱۰بخش سوم( را مرور نموده و به آزمون میانی شماره  ۳پاسخ دهید.

معتبر بودن عهدجدید ۲۷۷
متن درس
روحالقدس نه تنها نویسندگان کتاب های عهدجدید را هدایت نمود بلکه کلیسا را
نیز در جمعآوری و انتقال آن به ما هدایت کرد .بررسی این موضوع به شما ک مک
میکند تا در ک نمایید ک ه چرا میتوانید به عهدجدید بهعنوان کالم خدا اعتماد نمایید.

جمعآوری متن تحت هدایت خدا
جمعآوری کتاب های عهدجدید عملی بود ک ه چندین سال بعد از نوشته شدن
آنها انجام گرفت .کتاب هایی ک ه در اختیار همه قرار داشت ،در مجموعهای
جمعآوری شده بود ،رهبران کلیسا از آنها استفاده میکردند و رسما ً بهوسیله شورای
کلیسا مورد پذیرش قرار گرفته بود.

نوشته شدن بهوسیله مردان برگزیده
مدت کوتاهی پس از صعود مسیح ،خدا افراد مشخصی را انتخاب نمود و آنها را
هدایت کرد تا کتاب های عهدجدید را ک ه شما در این کتاب بررسی کردید ،بنویسند.
در ابتدا رسوالن براساس چیزهایی که خودشان از مسیح شنیده و یا دیده بودند،
موعظه میکردند و نشان می دادند که چگونه مسیح نبوت های عهدعتیق را تحقق
بخشیده است ) برای مثال به اعمال  ۴۱-۱۴ :۲و  ۲۶- ۱۷:۳و  ۵۳- ۲ :۷و  ۳۵- ۲۶:۸نگاه
کنید( .سپس پولس ،پطرس و سایر رسوالن نامه هایی به کلیساها و اشخاص مختلف
نوشتند تا آنچه را قبالً از طریق موعظه یا تعلیم بیان نموده بودند ،تأکید نمایند.
بعدا متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا اناجیل را نوشتند تا ای مانداران گزارش صحی حی از
ً
زندگی و تعالیم مسیح در اختیار داشته باشند .لوقا عالوه بر انجیل ،کتاب اعمال
رسوالن را نیز نوشت .باالخره ،یوحنای رسول آن مطالبی را که خدا به او آشکار
نموده بود ،نوشت تا ای مانداران باخبر باشند ک ه در آینده چه اتفاقاتی روی خواهد داد

 ۲۷۸درس دهم

)مکاشفه ۱ :۱و  .(۱۱تمام کتاب های عهدجدید در بین سال های  ۴۹تا  ۹۵میالدی
نوشته شدهاند.

جمعآوری شدن توسط ایمانداران
بعضی از کلیساها ،نامه هایی را که به آنها نوشته شده بود با یکدیگر مبادله
میکردند ) به کولسیان  ۱۶ :۴نگاه کنید( .بدون شک نامه ها در نهایت به دست
صاحبان اولی ه آنها میرسید ،چون بسیار باارزش بودند .از روی نامه ها کپی برداری
میشد و در نتی جه بسیاری از کلیساها در شهرهای مختلف این نامه ها را دراختیار
داشتند.
مدت کوتاهی پس از اینک ه نوشته ها بهصورت مجزا کپی برداری شدند و در
اختیار دیگران قرار گرفتند ،تعداد مشخصی از آنها در یک مجموعه جمعآوری
گردیدند .در همان زمان عهدجدید ،پطرس درباره نامه های پولس رسول به گونهای
سخن میگوید که گویی از قبل در یک مجموعه جمعآوری شدهاند ) دوم پطرس
۱۵ :۳و  .(۱۶در نسخه های خطی ک ه پیدا شدهاند ،نامه های پولس رسول همه در یک
مجموعه قرار دارند .بهعالوه ،چهار انجی ل نیز اغلب با یکدیگر در یک مجموعه قرار
داشتند .گاهی اوقات کتاب اعمال رسوالن نیز در این مجموعه قرار میگرفت.
مجموعه های دیگری نیز در سال های بعد از نوشته شدن کتاب ها بهوجود آمد و
بزودی تمام کتاب های عهدجدید در یک مجموعه گردآوری شدند .یک نسخه خطی
مهم ک ه از قرن چهارم میالدی به دست ما رسیده است شامل  ۲۷کتاب عهدجدید
میگردد.

معتبر بودن عهدجدید ۲۷۹
 - ۱کتاب های عهدجدید
 (aاحتماال ً در ابتدا بهصورت نامه ها یا نوشته های مجزایی در اختیار دیگران قرار
گرفتند.
 (bدر یک دوره زمانی  ۲۰۰ساله نوشته شدهاند.
 (cقبل از اینک ه رسوالن شروع به موعظه درباره مسیح بنمایند ،تهی ه شده بودند.
 (dبرحقایقی که قبال ً به ایمانداران تعلیم داده شده بود ،تأکید مینمایند.

تأیید شدن توسط رهبران کلیسا
کتابهای عهدجدید توسط اشخاصی که آنها را دریافت کردند بهعنوان کالم خدا
قبال دیدیم ،پطرس به نوشته های پولس بهعنوان کالم خدا
پذیرفته شدند .همانطور که ً
اشاره مینماید ) دوم پطرس  .(۱۶-۱۵ :۳در اول تی موتائوس  ،۱۸ :۵پولس رسول
اصطالح کتابمقدس را هم در رابطه با نقل قولی که از عهدعتیق مینماید » :دهان گاو
را هنگامی که خرمن را خرد میکند نبند« )تثنی ه  (۴ :۲۵و هم در رابطه با فرمایش
مسیح» :مزدور مستحق اجرت خود است« )لوقا  (۷ :۱۰بهکار می برد .پولس و یوحنا
هردو انتظار داشتند ک ه نامه هایشان در کلیسا خوانده شود دقیقا ً به همان صورتی که
رسم بود و در عهدعتیق در کنیسه خوانده میشد )اول تسالونیکیان  ،۲۷ :۵کولسیان
 ۱۶ :۴و مکاشفه .(۳ :۱
در طول سال هایی ک ه از نوشتن و انتشار کتاب های عهدجدید میگذشت ،رهبران
کلیساهای مختلف نیز این کتاب ها را بهعنوان کالم خدا تشخیص دادند .آنها از
کتاب های مختلف عهدجدید نقل قول کرده و برای آن همان احترامی را قائل
میشدند ک ه برای عهدعتیق قائل بودند .در جدول زیر بهطور خالصه درباره تعدادی
از این رهبران اطالعاتی از قبیل زمان و مکان زندگی آنها و کتاب هایی از عهدجدید
ک ه از آن نقل قول کرده و یا به آن اشاره نمودهاند ،نوشته شده است )توجه :زمان های
ذکر شده تقریبی می باشند(
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استفاده از عهدجدید توسط رهبران کلیسای اولیه
مکان

نام و تاریخ

کلمنت روم ) ۱۰۰-۳۰م(
پولیکارپ ) ۱۵۵- ۶۹م (

روم
اسمیرنا

پاپیاس ) ۱۵۵- ۸۰م(

هیروپولیس

ژوستین شهید ) ۱۶۵- ۱۰۰م (

روم

ایرنیوس ) ۲۰۳- ۱۴۰م(

آسیای صغیر گل
)فرانسه
امروزی (
کارتاژ

تاتیان )۱۷۰م(
تئوفیلوس ) ۱۸۸- ۱۱۵م (

سوریه و روم
انطاکیه

کلمنت ) ۲۱۵- ۱۵۵م (

اسکندریه

اوریجن )۲۵۳- ۱۸۵م(

اسکندریه

دیونیسوس ) ۲۶۵- ۲۰۰م (

اسکندریه

ترتولیان )۲۲۲- ۱۵۰م (

کتابهایی که به آنها استناد شده است

متی ،رومیان ،اول قرنتیان  ،عبرانیان
متی ،اعمال ،ر ساالت پولس ،اول
پطرس ،اول یوحنا
متی ،مرقس ،یوحنا ،اول یوحنا ،اول
پطرس
اناجیل ،اعمال ،اول پطرس ،رومیان ،
اول قرنتیان ،غالطیان ،افسسیان،
کولسیان ،دوم تسالونیکیان ،عبرانیان ،
مکاشفه
تمام کتابهای عهدجدید به استثنای
فلیمون و سوم یوحنا
تمام کتابهای عهدجدید به استثنای
فلیمون ،یعقوب ،دوم و سوم یوحنا
بیشتر کتابهای عهدجدید
بیشتر کتابهای عهدجدید
تمام کتابهای عهدجدید به استثنای
یعقوب ،دوم پطرس و سوم یوحنا
تمام کتابهای عهدجدید به استثنای
دوم و سوم یوحنا
تمام کتابهای عهدجدید به استثنای
دوم پطرس و یهودا

معتبر بودن عهدجدید ۲۸۱
 - ۲با استفاده از نقشه امپراطوری روم در زمان عهدجدید که در درس  ۱داده
شده است ،مکان هایی را که در جدول آمده پیدا نمایید .جدول نشان می دهد چه
کتاب هایی از عهدجدید توسط رهبران اولی ه کلیسا استفاده شده است و نقشه نشان
می دهد ک ه ....
 (aتا سال  ۱۸۰هی چکدام از رهبران کلیسا به کتاب مکاشفه اشاره و یا از آن نقل
قول نکردهاند.
 (bپولیکارپ اسمیرنا و ژوستین شهید هردو تا قبل از سال  ۱۷۰م به اناجیل
اشاره کردهاند.
 (cتا زمانی ک ه ایرنیوس نوشته های خود را به پایان رسانید به تمام کتاب های
عهدجدید به استثنای رساله سوم یوحنا اشاره شده بود.
 (dرهبرانی ک ه در خارج از روم زندگی میکردند تا قبل از سال  ۱۶۰م از
کتاب های عهدجدید در نوشته های خود نقل قول نکردهاند.
 (eتا سال  ۲۱۵م کتاب های عهدجدید بهوسیله رهبران کلیساها حداقل در پنج
نقطه مختلف از جمله مصر و آفریقا استفاده میشد.
رهبرانی که نامشان در جدول آمده است فقط به کتاب های عهدجدید اشاره و یا
از آنها نقلقول نمیکردند ،بلک ه در هنگام مخالفت با معلمین دروغین نیز از آنها
استفاده مینمودند .برای مثال ایرنیوس و اوری جن ،هنگامی ک ه برخالف و ضد تعالیم
ناستیکی مینوشتند از عهدجدید استفاده میکردند )در درس  ۹دیدیم که رساله اول
یوحنا نیز در جواب و مخالفت با شکل اولیهای از این نوع تعلیم نوشته شد .تعلی می
ک ه در آن ،این ایده وجود داشت ک ه روح نیک و روحانی و جسم شریر می باشد(.
استفادهای ک ه رهبران کلیسا از کتاب های عهدجدید مینمودند نشانگر اهمیت زیادی
است ک ه این کتاب ها برای آنها داشته است.
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به رسمیت شناخته شدن توسط شوراهای کلیسایی
در اواخر قرن چهارم میالدی ،رهبران کلیسا ،در شوراهای رسمی ،کتاب هایی را
ک ه الهامی بودن آنها مورد قبول بود تعیین نمودند .کتاب هایی که مورد قبول بودند،
»کانن« کتاب مقدس را تشکیل می دادند ،که منظور از »کانن« نوشته هایی است که از
الهام خدایی و اعتبار برخوردار هستند.
سه دلی ل برای تشکی ل این شوراهای رسمی وجود داشت (۱ :وجود نوشته های
دیگری ک ه عدهای آن را الهامی می دانستند (۲ ،لیست ناقصی ک ه مارسیون از
کتاب های الهامی عهدجدید تهی ه کرده بود (۳ ،جفای دیوکلسین

 (۱وجود نوشتههای دیگر
 ۲۷کتاب عهدجدید تنها کتاب هایی نمی باشند که در طول  ۱۵۰سال اول
موجودیت کلیسا درباره مسیح و رسوالن نوشته شدهاند .لوقا در مقدمه انجیل خود
میگوید» :از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند بسوی تألیف حکایت آن
اموری که نزد ما به اتمام رسید« )لوقا  .(۱ :۱پولس رسول به ای مانداران تسالونیکی
هشدار می دهد که هر نوشتهای را که برخالف سخنان او درباره روز بازگشت مسیح
می باشد ،نپذیرند .حتی اگر ادعا شود که این نوشته از جانب خود پولس می باشد
بعدا نوشته هایی از قبیل ،اول کلمنت )  ۹۶م( ،رساله برنابا
) دوم تسالونیکیان .(۲ :۲
ً
) ۱۳۰م( ،تعلیم دوازده رسول )  ۱۲۰م( و شبان هرماس )  ۱۴۰م( منتشر شدند .این
نوشته ها از یک جنبه عبادتی برخوردار بودند و مورد توجه کلیساهای مشخصی قرار
داشتند .در قرن دوم و سوم کتاب های بسیاری نوشته شد ک ه همه ادعای الهامی بودن
میکردند .از میان آنها میتوان ،اعمال رسوالن پطرس ،آپوکالیپس و انجی ل توماس را
نام برد .بسیاری از آنها از یک حالت خیالی و رؤیایی برخوردار بودند.
دربرخورد با چنین شرایطی ،رهبران کلیسا احتیاج دیدند ک ه تعیین نمایند ک ه کدام
یک از کتاب ها از اعتبار و الهامی بودن برخوردار می باشند.

معتبر بودن عهدجدید ۲۸۳

 (۲لیست مارسیون ) ۱۴۰م(
همراه با پدید آمدن نوشته های دیگر ،لیست ناقصی که مارسیون از کتاب های
الهامی تهی ه نمود تأثیر زیادی گذاشت ،.مارسیون یک معلم دروغین بود که فقط
انجی ل لوقا و ده رساله پولس را بهعنوان کتب الهامی قبول داشت .او کتاب های
دیگری را که از قبل بهوسیله اکثر رهبران بهعنوان کتب الهامی پذیرفته شده بود ،رد
کرد و عده بسیاری را پیرو نظریه خود نمود .در نتیجه رهبران کلیسا احتیاج دیدند که
اعتبار و الهامی بودن کتاب هایی را که مارسیون رد کرده بود ،مورد تأیید قرار داده به
رسمیت بشناسند.

 (۳جفای دیوکلسین
عامل دیگری که باعث تعیین کتاب های الهامی )کانن( گردید عبارت بود از
قانونی ک ه دیوکلسین ،امپراطور روم در سال  ۳۰۳م .وضع نمود.
براساس این قانون ،تمام کتاب های مقدس باید سوزانده میشدند .این امر برای
رهبران کلیسا بسیار مهم بود ک ه تعیین نمایند که کدام کتاب ها از اعتبار و الهامی بودن
برخوردار می باشند و می بایست از نابودی حفاظت گردند.
 - ۳در دفتر خود ،بهطور خالصه بیان نمایید ،چگونه هرکدام از وقایع زیر در
تعیین کتب الهامی و رسمی )کانن( عهدجدید مؤثر بودند.
 (aوجود نوشته هایی از قبی ل رساله برنابا و شبان هرماس
 (bپذیرش انجیل لوقا و ده رساله پولس بهعنوان تنها کتب الهامی توسط
مارسیون
 (cحک می ک ه از جانب امپراطور دیوکلسین صادر گردید و به موجب آن
می بایست تمام کتاب های مقدس سوزانیده شوند.

 ۲۸۴درس دهم

یک اتفا ق مهم در تعیین کانن )کتابهای الهامی( عهدجدید ،سومین شورای کارتاژ
قبال تشکیل
بود ک ه در سال  ۳۹۷م .تشکی ل گردید .شوراهای کلیسایی دیگری نیز ً
شده بودند از قبیل :شورای نیقی ه ) ۳۲۵م ،(.شورای الودیکیه ) ۳۶۳م ،(.شورای
داماسین ) ۳۸۲م (.و لیست های مختلف دیگری ک ه تعیین شده بود .به هرحال در
سومین شورای کارتاژ بود ک ه اولین بیانی ه رسمی درباره کتاب هایی ک ه از الهامی بودن
قا شامل  ۲۷کتابی میگردد ک ه امروز
برخوردار می باشند ،اعالم گردید .این لیست دقی ً
در عهدجدید وجود دارد نه بیشتر و نه ک متر.
تمام کتاب هایی که بهعنوان کتب الهامی انتخاب شدند می بایست دارای چهار
خصوصیت زیر باشند.
 (۱رسالت :نویسنده کتاب باید یکی از رسوالن یا شخصی ک ه رابطه نزدیک با آنها
داشته ،باشد.
 (۲روحانیت :کتاب باید دارای خصوصیات اخالقی و روحانی باالیی را که
متمرکز در شخصیت و کار مسیح است ،داشته باشد.
 (۳عمومیت :می بایست بهطور کلی توسط کلیساها مورد پذیرش قرار گرفته
باشد.
 (۴الهام :باید دالیل و شواهد غیرقابل تردیدی ارائه بدهد که بیانگر الهامی بودن
آن از جانب روحالقدس می باشد.
درک و تشخیص این مطلب بسیار مهم می باشد که رهبران کلیسا نمیتوانند یک
نوشته را الهامی بنمایند .یک نامه و کتاب یا بهوسیله روحالقدس الهام شده و در
نتیجه از اعتبار و رسمیت برخوردار بو د و یا بهوسیله روحالقدس الهام نشده و از
اعتبار نیز برخوردار نبو د .وظیفه رهبران کلیسا فقط تشخیص این امر بود که کدام یک
از نوشته ها الهامی هستند و باید جزو کتب رسمی )کانن( قرار بگیرند .از آنجایی که
کتاب های تعیین شده بهوسیله رهبران ،با گذشت زمان از آزمایش های مختلف پیروز
بیرون آمدند و پاسخگوی هر نیاز کلیسا می باشند ،شاهدی بر این موضوع است که
روحالقدس در انتخاب این کتب رهبران را هدایت نموده است.

معتبر بودن عهدجدید ۲۸۵
 - ۴جمالت صحیح را مشخص نمایید.
 (aبعضی از کتاب هایی ک ه جزو کتب الهامی و رسمی عهدجدید )کانن(
می باشند ،بهوسیله یکی از رسوالن نوشته نشدهاند.
 (bقبل از اینکه سومین شورای کارتاژ تشکیل شود ،رهبران کلیسا از  ۲۷کتاب
عهدجدید نقلقول میکردند و یا به آنها اشاره مینمودند.
 (cسومین شورای کارتاژ نام کتاب هایی را که دارای خصوصیات الزم بودند تا
بهعنوان کتب رسمی )کانن( انتخاب گردند ،اعالم نمود.
 (dسومین شورای کارتاژ از بین کتاب های بسیاری که از  ۴خصوصیت الزم
برخوردار بودند تا بهعنوان کتب رسمی )کانن( انتخاب شوند ،فقط  ۲۷عدد را
انتخاب نمود.
 - ۵به سؤاالت زیر در دفتر خود پاسخ دهید.
 (aتوضیح دهید چرا قسمت » «dدر سؤال شماره  ۴اشتباه می باشد.
 (bتوضیح دهید چرا بعضی از کتاب هایی ک ه بهوسیله یکی از رسوالن نوشته
نشدهاند ،جزو کتب رسمی )کانن( عهدجدید قرار گرفتهاند .
 - ۶عبارات مربوط به تشکی ل کتب عهدجدید )ستون سمت راست( را با وقایعی
ک ه در ارتباط با آنها در این درس بیان گردیده )ستون سمت چپ( منطبق نمایید.
 (aتاتیان از بسیاری از کتب عهدجدید نقل قول میکند و یا به آنها اشاره
مینماید.
 (bچهار انجیل در یک مجموعه گردآوری میشوند.
 (cپطرس از رساالت پولس به گونهای صحبت میکند که گویی از قبل در یک
مجموعه جمعآوری شدهاند.
 (dسومین شورای کارتاژ لیست کتاب های رسمی )کانن( عهدجدید را اعالم
نمود.

 ۲۸۶درس دهم

 (eلوقا گزارشی درباره زندگی مسیح و آغاز کلیسا به نگارش درآورد.
 (fاوری جن در بحث برخالف عقیده ناستیکی از عهدجدید استفاده نمود.
 - ۱نوشته شدن
 - ۲جمعآوری شدن
 - ۳تأیید شدن
 - ۴به رسمیت شناخته شدن

حفظ و انتقال دقیق متن
در قسمت قبل دیدیم که عهدجدید چگونه جمعآوری گردید و شکل گرفت.
اکنون میخوا هیم شواهدی را بررسی نماییم که نشان می دهند ک ه این کتاب ها با دقت
بسیار نسخه برداری شده و دقیقا ً به همان صورتی که در ابتدا نوشته شده به دست ما
رسیده است .در حین مطالعه این دالیل ،خواهیم فهمید که چرا میتوانیم مطمئن
باشیم که عهدجدید ما گزارش قابل اعتمادی درباره زندگی مسیح و تعالیم رسوالن
می باشد.

وجود نسخههای خطی قدیمی
واقعیت دارد که هیچ کدام از دست نوشته های اولی ه و اصلی کتاب های عهدجدید
باقی نمانده است .برای مثال ،نامه اولی ک ه پولس خودش برای قرنتیان نوشت،
موجود نمی باشد .باوجود این ،نسخه های بسیاری ک ه از روی آنها نوشته شدهاند ،باقی
مانده و به دست ما رسیده است .بعضی از این نسخه ها مربوط به اوای ل قرن دوم
میالدی میگردد .این نسخه های خطی و دستنوشته ها را میتوان به چهار گروه
تقسیم نمود:
 (۱نسخه های خطی یونانی بر روی پاپیروس و پوست.
 (۲ترجمه های م ختلف

معتبر بودن عهدجدید ۲۸۷
 (۳نقلقول هایی ک ه بهوسیله پدران کلیسا انجام شده .
 (۴آیات و درس هایی ک ه در کلیساها مورد استفاده قرار میگرفت و در مراسم
کلیسایی قرائت میگردید.

نسخههای خطی یونانی بر روی پاپیروس و پوست
همانطور که می دانید نویسندگان عهدجدید از زبان یونانی استفاده مینمودند.
نامه ها یا کتاب ها و نسخه های اولی ه بر روی پاپیروس نوشته میشد اما بعدا ً نسخه ها
را برروی پوست مینوشتند .پاپیروس ما دهای بود که از برگ های یک نوع نی بهنام
پاپیروس ک ه در مصر میرویید تهیه میشد .در ابتدا نسخه های خطی بر روی
طومارهای پاپیروسی نوشته میشدند .سپس این برگ ها به هم متصل شده و تشکیل
کدکس را می دادند ک ه شبی ه کتاب های امروزی بودند .پاپیروس ارزان قی مت اما نازک
و شکننده بود .در آب و هوای خشکی شبی ه سرزمین مصر ورقه های آن برای چندین
قرن دوام میآورد .در آب و هوای مرطوب ،آنها به راحتی میپوسیدند .باوجود
ظرافت و شکنندگی ک ه پاپیروس داشت حدود  ۸۸نسخه خطی پاپیروسی باقی مانده
است .در بین این نسخ قدی میترین آنها پاپیروس رایلندز (Rylands- P ۵۲ ) ۴۵۷
متعلق به اوای ل قرن دوم میالدی و شامل قسمت هایی از انجیل یوحنا می باشد .اگر
انجی ل یوحنا در اواخر قرن اول میالدی )حدود سال  ۹۵م( نوشته شده باشد بنابراین
این قطعه حدود ک متر از  ۵۰سال از زمان نگارش دست خط اولی ه فاصله دارد.
در جدول زیر شش نسخه خطی پاپیروسی ک ه از همه مهمتر می باشند بهصورت
خالصه ذکر گردیدهاند )توجه :نسخه های خطی پاپیروسی با عالمت » «Pک ه همراه
آن یک عدد می باشد مشخص میگردند ،گاهی اوقات نام یابنده آن نسخه نیز ذکر
میگردد(.

 ۲۸۸درس دهم

نسخههای خطی پاپیروسی عهدجدید

شماره و نام

زمان نگارش

قسمت نگارش یافته از عهدجدید

 P ۵۲را یلندز

اوایل قرن دوم م.

انجیل یوحنا  ۳۳- ۳۱:۱۸و ۳۸- ۳۷

پاپیروس ۴۵۷
اکثر بابهای  ۵- ۱و  ۹- ۸انجیل یوحنا و
قسمتهایی از بابهای  ۷- ۶و  ،۱۵- ۱۰لوقا

P ۷۵

قرن دوم م.

P ۱۳

قرن سوم م.

 P ۴۵چستر بیتی )( ۱

قرن سوم م .

قسمتهایی از انجیل متی ،مرقس ،لوقا ،یوحنا
و اعمال رسوالن

 P ۴۶چستر بیتی )( ۲

قرن سوم م .

اکثر رساالت پولس به استثنای فلیمون،

 P ۴۷چستر بیتی )( ۳

قرن سوم م .

بابهای ۲۴- ۳
عبرانیان - ۲۹:۱۰ ،۲۲-۸:۱۰ ،۵:۵- ۱۴:۲
 ۱۳:۱۱و ۱۷:۱۲ - ۲۸:۱۱

رساالت شبانی و عبرانیان
اکثر قسمتهای مکاشفه ۲:۱۷ - ۱۰:۹

با شروع قرن چهارم میالدی ،کتاب های عهدجدید بر روی کاغذهای پوستی که
هم با دوامتر و هم گرانتر بودند و از پوست حیوانات تهی ه میشدند ،نوشته میشد.
بیش از  ۲۷۰نسخه خطی پوستی ) uncialنوشته شده به حروف بزرگ یونانی( و
بیش از  ۲۷۹۰نسخه خطی پوستی
متصل یونانی( وجود دارد.

miniscule

)نوشته شده به حروف کوچک و

معتبر بودن عهدجدید ۲۸۹
نسخههای خطی پوستی از عهدجدید
زمان نگارش

نام

قسمت نگارش یافته از عهدجدید

کدکس واتیکانیه

اواسط قرن چهارم م.

از انجیل متی تا عبرانیان ۱۳:۹

کدکس سینائی ه

اواخر قرن چهارم م .

کدکس

اوای ل قرن پنجم م.

تمام عهدجدید
ً
تقریبا تمام عهدجدید و به استثنای ۲
باب از متی ،دو باب از یوحنا و اکثر
قسمتهای دوم قرنتیان

اسکندریه
کدکس

اواخر قرن چهارم و اوایل قرن

واشینگتن ۱

پنجم م.

مینیزکول
miniscule ۳۳

قرن نهم م.

متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا

اناجیل ،اعمال و ر ساالت

 - ۷جمالت صحیح را مشخص نمایید.
 (aقدی میترین نسخه خطی پاپیروسی ک ه موجود می باشد مربوط به قرن سوم
میالدی است.
 (bاصطالح کدکس اشاره به نوعی خط یونانی مینماید ک ه در نسخه های خط ی
قدی می استفاده میشد.
 (cپاپیروس چستر بیتی  P۴۷ ،P۴۶ ،P۴۵در قرن سوم میال دی تهیه گردیدهاند.
 (dقدی میترین نسخه خطی ک ه شامل عهدجدید میگردد و در اختیار ما قرار
دارد ،متعلق به اواخر قرن چهارم میالدی می باشد.
 (eبیش از  ۲۶۵۰نسخه خطی پاپیروسی یا پوستی از بعضی از قسمت ها و یا
تمام عهدجدید وجود دارد.

 ۲۹۰درس دهم

ترجمههای مختلف اولیه
مدت کوتاهی پس از اینکه کتاب های عهدجدید نوشته و منتشر شد ،به زبانهای
مختلف ترجمه گردید .تعدادی از این ترجمه ها دو قرن قبل از کدکس واتیکانی ه تهیه
شده است .بنابراین آنها شواهدی هستند از نظر تاریخی قدیمیتر که به بروجود و
شک ل عهدجدید شهادت می دهند .در جدول زیر  ۵ترجمه مهم ذکر گردیده است.

نام

ترجمههای اولیه عهدجدید
زبان

تاریخ

قسمت نگارش یافته از عهدجدید

التین آفریقایی

حدود۱۵۰م.

التین

ً
تقریبا تمام عهدجدید

دیاتسرون تاتیان

حدود ۱۷۰م.

سریانی

خالصهای از چهار انجیل

سینایی  -سوری

قرن چهارم

سریانی

ترجمه ساهیدیک

 ۲۰۰م.

مصری )قبطی (

بیشتر قسمتهای انجیل
ً
تقریبا تمام عهدجدید

والگیت

 ۳۸۴م.

التین

تمام عهدجدید

نوشتههای پدران کلیسا
عالوه برنسخه های خطی یونانی و ترجمه های مختلف عهدجدید به زبان های
دیگر ،نقلقول های بسیاری از عهدجدید در نوشته های ر هبران کلیسا در اوای ل قرن
اول وجود دارد .این ر هبران شامل همان اشخاصی میگردند که شما در جدول های
قبل تحت عنوان »استفاده عهدجدید بهوسیله ر هبران کلیسای اولیه« بررسی نمودید.
نقلقول های آنها نشان می دهد که نسخه های خطی کتاب های عهدجدید در زمانی که
آنها مطالب خود را مینوشتند در بسیاری از مکان ها وجود داشته است.
اگر تمام نقلقول های پدران کلیسا را با یکدیگر جمع کنیم ،تقریًبا تمام عهدجدید
را شامل میگردند.

معتبر بودن عهدجدید ۲۹۱

مجموعه قرائتهای کلیسایی
در کنار نسخه های خطی یونانی ،ترجمه های مختلف و نوشته های پدران کلیسا،
بیش از  ۲۲۰۰مجموعه قرائت های کلیسایی وجود دارد که شامل قسمت هایی از
عهدجدید میگردد .این مجموعه ها برای قرائت عمومی کتابمقدس در کلیسا مورد
استفاده قرار میگرفتند .قدی میترین مجموعهای ک ه پیدا شده متعلق به قرن ششم
می باشد.
همانطور که دقت نمودید ،حداقل  ۵۳۰۰نسخه خطی از تمام و یا بعضی از
قسمت های عهدجدید وجود دارد ک ه شامل نسخه های خطی پاپیروسی و پوستی و
مجموعه قرائت های کلیسایی میگردد.
بسیار جالب خواهد بود اگر ما تعداد و قدمت نسخه های خطی عهدجدید را با
نسخه های کتاب های دیگری که در همان دوره زمانی نوشته شدهاند ،مقایسه نماییم.
برای مثال به سه مورد از آنها اشاره میکنیم (Annals of Imperial Rome) :تاری خچه
امپراطوری روم ک ه نویسنده آن ) (Tacitusتاکیتوس می باشد؛ ) (Gallic Warجنگ
گالیایی )جنگ استقالل کلیسای فرانسه( که بهوسیله ژولیوس سزار نوشته شده و
) (The War with Hannibalجنگ با هانیبال که بهوسیله ) (Livyلیوی نوشته شده
است .تمام این نوشته ها در رابطه با تاریخ سیاسی و جنگی امپراطوری روم می باشد.
به جدول زیر که عهدجدید را با این نوشته ها مقایسه نموده ،توجه نمایید.
مقایسه نسخههای خطی موجود

سند تاریخی

تعداد نسخههای

فاصله زمانی بین نسخ ۀ اصلی و اولین نسخه

تاریخچه امپراطوری روم

۲

۸۰۰

جنگ گالیایی

۱۰

۹۰۰

جنگ با هانیبال

۲۰

۳۰۰

عهدجدید

بیش از ۵۳۰۰

 ،۲۵۰بعضی از نسخههای خطی ،کمتر از ۵۰

خطی موجود

موجود

سال بعد از نسخۀ اولیه نو شته شدهاند

 ۲۹۲درس دهم

قتا نسخه های خطی فراوانی از عهدجدید وجود دارد .این تعداد زیاد
حقی ً
نسخه های پاپیروسی ،پوستی ،مجموعه قرائت های کلیسایی ،نقلقول ها و ترجمه های
مختلف عهدجدید که از قدمت طوالنی برخوردار می باشند ،شواهد و مدارک قطعی
هستند که فقط به یک واقعیت غیرقابل انکار اشاره مینمایند :زندگی ،مرگ و قیام
مسیح ،قطعیترین و مسلمترین واقعه در تمام طول تاریخ گذشته جهان می باشد.
 - ۸زمانی ک ه نوشته های تاکیتوس ،ژولیوس سزار و لیوی را با عهدجدید که همه
در یک دوره زمانی بودهاند ،مقایسه میکنیم ،حداقل .....
 (aنسخه های عهدجدید بیش از  ۱۰برابر نسخه های کتب دیگر می باشند.
 (bنسخه های عهدجدید بیش از  ۱۰۰برابر نسخه های کتب دیگر می باشند.
 (cنسخه های عهدجدید بیش از  ۲۵۰برابر نسخه های کتب دیگر می باشند.

قابل اعتماد بودن عهدجدید
برای مدت  ۱۴قرن کتاب های عهدجدید بهصورت نسخه های خطی بو دند .اکثر
این نسخه ها در کلیساهای بزرگ و صومعه های اروپا و بعضی در منازل ثروتمندان
نگهداری میشد .اما این شرایط بهگونهای مشخص و برجسته بعد از اختراع دستگاه
چاپ ک ه توسط یوهان گوتنبرگ در سال  ۱۴۳۷صورت گرفت ،تغییر یافت .اولی ن
کتابی که در ماینز آلمان در سال  ۱۴۵۶چاپ شد ،کتابمقدس بود ک ه به کتابمقدس
گوتنبرگ معروف می باشد .این یک واقعه بسیار مهم بود .به عوض کپی کردن با
دست ک ه کاری پرمشقت و زحمت بود .این امکان بهوجود آمده بود ک ه کتابمقدس
به سرعت و با قی مت کم بهطور انبوه تکثیر گردد .اکنون هر شخصی میتوانست یک
کتابمقدس برای خودش داشته باشد.
ترجمه های بسیاری از کتابمقدس شده است .جدیدترین آن )(NIV
 New International Versionبر اساس مهمترین نسخه های موجود یونانی انجام
شده است .در میان این نسخه ها تفاوت های کوچکی وجود دارد ،به هرحال تفاوت
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واقعی میان صدها نسخه یونانی آنقدر کم است که روی هم رفته ک متر از دو سوم
یک صفحه در کل عهدجدید می باشند یا به عبارت دیگر یک هزارم از ک ل عهدجدید.
این حقیقت ثابت میکند که تمام نسخه ها از یک منبع برخوردار می باشند .همچنین
نشان می دهد اشخاصی که کتاب های عهد جدید را کپی میکردند وظیفه خود را با
ک مال دقت انجام دادهاند .هماهنگی میان نسخه های خطی آنقدر زیاد است که
میتوانیم با اطمینان بگوییم عهدجدیدی ک ه امروز در دست ما است کامال ً از هرجهت
شبی ه نوشته اصلی می باشد.
 - ۹مهمترین ترجمه جدید کتابمقدس بر اساس متونی انجام شده است که از
 .......به دست آمده.
 (aنقل قول های پدران کلیسا
 (bمجموعه قرائت های کلیسایی ک ه توسط کلیساها حفظ گردیده
 (cنسخه های خطی یونانی موجود
 (dترجمه سریانی و قبطی
 - ۱۰مشخص نمایید کدام یک از حقایق بیان شده ،جملهای را که درباره
عهدجدید )در سمت راست( آمده تأیید مینماید.
 (aطی نیمه دوم قرن دوم میالدی ایرنیوس از تمام کتاب های عهدجدید به
استثنای فلی مون و سوم یوحنا استفاده نمود و یا به آن اشاره کرد.
 (bدر مقایسه با  ۲۰نسخه باقی مانده از نوشته لیوی حدود  ۵۳۰۰نسخه خطی از
تمام و یا بعضی از قسمت های عهدجدید باقی مانده است.
 (cتفاوت هایی ک ه بین نسخه های خطی یونانی عهدجدید وجود دارد کمتر از
دو سوم یک صفحه در تمام عهدجدید می باشد.
 (dترجمه ساهیدریک عهدجدید در  ۲۰۰م .تهیه گردید.

 ۲۹۴درس دهم

 (eپاپیروس ریلندز  (Rylands- P ۵۲ ) ۴۵۷متعلق به نیمه اول قرن دوم میال دی
میگردد.
 - ۱عهدجدیدی که امروز در اختیار ما قرار دارد بهطور دقیق از متون
اصلی تهی ه شده است .
 - ۲نسخه های خطی از عهدجدید پیدا شده است که ک متر از  ۵۰سال با
دست نوشته اصلی خود فاصله دارد.
 - ۳تمام عهدجدید قبل از آغاز قرن سوم میالدی جمعآوری شده بود.
 - ۴نسخه های موجود از عهدجدید حداقل  ۲۵۰برابر نسخه های کتب
دیگر می باشند که در همان دوره زمانی نوشته شدهاند.
امروز اگر من و شما عهدجدید را در اختیار داریم به دلیل کار مسیحیان وفادار و
وقف شده می باشد .یعنی اشخاصی که کالم خدا به آنها الهام شده ،آنهایی که با امانت
از آن نسخه برداری نموده ،آن را حفظ کرده و به ما انتقال دادهاند .اشخاصی ک ه با صبر
و شکیبایی هزاران نسخه خطی یونانی را با یکدیگر مقایسه نمودند تا ترجمهای
جدید و صحیح را تهیه نمایند و آنانی ک ه آن را به زبان مادری ما ترجمه کردهاند .چه
گنج نفیس و گرانقدری در اختیار ما قرار دادهاند .این کتاب درباره یگانه نجات دهنده
ما ،ملکوت باشکوهی ک ه او می خواهد برقرار نماید ،قدرتی ک ه به ما داده شد تا او را
خدمت نماییم و جاللی که در آینده برای همیشه با او شریک خواهیم بود ،با ما سخن
میگوید .باشد که این کتاب را با جدیت مطالعه نموده ،اجازه بدهیم که پیام آن وارد
قلب ما گردد و حقایق کالم زنده خدا را ک ه باعث دگرگونی زندگی ها میشود با ک مال
اطمینان به دیگران تعلیم دهیم.
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خودآزمایی
 - ۱سؤاالت انطباقی :اسامی )ستون سمت چپ( را با توضیحات مربوط به آنها

)در ستون سمت راست( منطبق نمایید.

 (aامپراطوری ک ه در سال  ۳۰۳میالدی دستور داد تمام کتاب های مقدس
سوزانیده شوند.
 (bمعلم کذبهای ک ه الهامی بودن تعدادی از کتاب های عهدجدید را رد میکرد.
 (cیکی از پدران کلیسا ک ه در سال های  ۳۰تا  ۱۰۰میالدی میزیست و از
کتاب های عهدجدید نقل قول نموده است .
 (dاولین کتابمقدس را در ماینز ،آلمان چاپ نمود.
 (eاصطالحی ک ه بهطور خاص بر الهامی بودن ،اعتبار و رسمیت کتاب ها داللت
دارد.
 (fنوشتهای ک ه متعلق به سال  ۱۴۰میالدی می باشد و جزو کتب رسمی کانن
نیست .
 (gقدی میترین نسخه کامل عهدجدید.
حدودا در سال  ۱۵۰میالدی انجام گرفت.
 (hترجمهای از عهدجدید که
ً
 ( iفقط انجی ل لوقا و ده رساله پولس را بهعنوان کتب الهامی قبول داشت .
 ( jبهطور رسمی کتاب های الهامی را در سال  ۳۹۷میالدی تعیین نمود.
 - ۱کلمنت روم
 - ۲مارسیون
 - ۳دیوکلیسین
 - ۴شبان هرماس
 - ۵سومین شورای کارتاژ
 - ۶کانن

 ۲۹۶درس دهم

 - ۷کدکس سینائیه
 - ۸ترجمه آفریقایی  -التین
 - ۹یوهان گوتنبرگ

سؤاالت انتخابی :بهترین پاسخ ممکن را انتخاب نمایید.

 - ۲معیار رسالت برای تعیین کتب رسمی و الهامی بهطور خاص اشاره به

 (aمحتوای عملی کتاب دارد.
 (bنویسنده کتاب دارد.
 (cتأثیر کتاب بر خوانندهاش دارد.
 (dمورد توجه قرار گرفتن کتاب بهوسیله کلیساها دارد.
 - ۳کدام یک از موارد زیر قدی میترین نسخهای از عهدجدید است ک ه ما در
اختیار داریم.
 (aوالگیت
 (bکدکس واتیکانیه
 (cترجمه التینی مورد استفاده در آفریقا )ترجمه آفریقایی  -التین(
 (dکتابمقدس گوتنبرگ
 - ۴اهمیت رایلندز  (Rylands- P ۵۲) ۴۵۷در این است ک ه
 (aاز نسخه اولیه خود  ۵۰سال فاصله دارد.
 (bتمام انجیل یوحنا را شامل میگردد.
 (cنشان می دهد ک ه رساالت پولس قبال ً در یک مجموعه جمعآوری شدهاند.
 (dتاریخ آن متعلق به اوایل قرن سوم میالدی می باشد.
 - ۵اهمیت سومین شورای کارتاژ در تعیین کتاب های عهدجدید عبارت است از
اینک ه
 (aکتابهای عهدجدید را برای اولین بار جمعآوری نمود.
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 (bدرباره مفهوم الهامی بودن کتاب توضیح داد.
 (cنشان داد کدام یک از کتاب ها از هرچهار خصوصیت الزم برای اینکه جزو
کتاب های رسمی )کانن( قرار بگیرند ،برخوردار می باشند.
 (dتمام کتاب هایی را که مستقی ما ً بهوسیله یکی از رسوالن نوشته نشده بود رد
کرد.
 - ۶زمانی ک ه نسخه های موجود از کارهای تاکیتوس ،لیوی و ژولیوس سزار را با
نسخه های خطی عهدجدید مقایسه مینماییم متوجه میشویم که
 (aاز نظر تعداد با یکدیگر برابرند اما نسخه های عهدجدید قدی میتر هستند.
 (bاز نظر تعداد بسیار بیشتر می باشند و از نظر قدمت نیز بسیار قدی میتر هستند.
 (cاز نظر تعداد ک متر و از نظر قدمت ،جدیدتر می باشند.
 (dاز نظر تعداد بیشتر و از نظر قدمت ،جدیدتر می باشند.
ما باعث تعیین کتب الهامی و رسمی )کانن( گردید عبارت
 - ۷شرایطی ک ه مستقی ً
است از ...
 (aتأثیر لیست ناقصی که مارسیون از کتب رسمی اعالم نمود.
 (bجمعآوری  ۴انجیل در یک مجموعه
 (cترجمه عهدجدید به سریانی
 (dنقلقول های پولیکارپ از عهدجدید
 - ۸مهمترین دلی ل و مدرکی که ثابت میکند عهدجدیدی که امروز در دسترس ما
می باشد با امانت کامل از دست نوشته های اولی ه نسخه برداری شده است ،وجود
 (aبیش از  ۲۰۰۰مجموعه قرائت های کلیسایی است که در شهرهای مختلف
پیدا شدهاند.
 (bنقلقول هایی است ک ه پدران کلیسای روم از عهدجدید نمودهاند.
 (cچندین ترجمه عهدجدید به زبان یونانی می باشد.

 ۲۹۸درس دهم

 (dتعداد زیادی نسخه های خطی اولی ه می باشد که بسیار مهم و با هم شبیه
می باشند.
 - ۹سؤاالت مربوط به ترتیب تاری خی وقایع :وقایع زیر را براساس زمان وقوع
آنها تعیین نمایید .واقعهای را ک ه از همه زودتر اتفاق افتاده با عدد  ،۱واقعه بعدی را
با عدد  ۲و به همین صورت این کار را تا به آخر ادامه دهید.
 (aسومین شورای کارتاژ به طور رسمی کتب الهامی )کانن( را تعیین نمود.
 (bپولس رساله قرنتیان را نوشت.
 (cیوهان گوتنبرگ اولین کتابمقدس را چاپ نمود.
 (dپطرس براساس نبوت عهدعتیق در روز پنطیکاست موعظه کرد.
 (eاوری جن در مباحثه علی ه تعلیم ناستیکی به کتب عهدجدید اشاره مینماید.
 (fترجمه التینی عهدجدید که در آفریقا استفاده میگردید تهی ه شد.

این آخرین درس از بخش سوم و نیز آخرین درس این کتاب
است .بعد از اتمام این خودآزمایی ،درس های  ۸تا  ۱۰را مرور
کرده ،به سؤاالت آزمون میانی شماره  ۳پاسخ دهید .از رهنمودهای
داده شده پیروی کنید.
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پاسخ صحیح تمرینها
۳ (a - ۶
۲ (b
۲ (c
۴ (d
۱ (e
۳ (f
 (a - ۱احتماال ً در ابتدا بهصورت نامه ها و نوشته های مجزا در اختیار دیگران
قرار گرفتند.
 (dبرحقایقی که قبال ً به ایمانداران تعلیم داده شده بود ،تأکید مینمایند.
 (a - ۷غلط
 (bغلط
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eصحیح
 (b - ۲پولیکارپ اسمیرنا و ژوستین شهید هردو تا قبل از سال  ۱۷۰م به اناجیل
اشاره کردهاند.
 (cتا زمانی که ایرنیوس نوشته های خود را به پایان رسانید به تمام کتاب های
عهدجدید به استثنای رساله سوم یوحنا اشاره شده بود.
 (eتا سال  ۲۱۵م .کتاب های عهدجدید بهوسیله رهبران کلیساها حداقل در
پنج نقطه مختلف از جمله مصر و آفریقا استفاده میشد.
 (c - ۸نسخه های عهدجدید بیش از  ۲۵۰برابر نسخه های کتب دیگر می باشند.

 ۳۰۰درس دهم

 - ۳پاسخ های احتمالی میتواند عبارت باشد از:
 (aرهبران کلیسا احتیاج دیدند تصمیم بگیرند آیا این نوشته ها باید بهعنوان کتب
رسمی )کانن( عهدجدید پذیرفته بشوند یا نه.
 (bرهبران کلیسا احتیاج دیدند مشخص نمایند ک ه سایر کتبی ک ه مارسیون رد
کرده است جزو کتب رسمی و الهامی )کانن( عهدجدید می باشند.
 (cرهبران کلیسا احتیاج دیدند ،تعیین نمایند کدام یک از کتاب ها جزو کتب
رسمی و الهامی )کانن( عهدجدید می باشند و باید دربرابر نابودی از آنها محافظت
نمایند.
 ( - ۹نسخه های خطی یونانی موجود.
 (a - ۴صحیح
 ( bصحیح
 ( cصحیح
 ( dغلط
(a - ۱۰

۳

(b

۴

(c
(d

۱
۳

(e

۲

 (a - ۵پاسخ »  «dاشتباه است چون فقط  ۲۷کتاب از تمام خصوصیات الزم
برخوردار بودند تا بهعنوان کتب رسمی )کانن( انتخاب گردند.
 (bآنها جزو کتب رسمی و الهامی محسوب گردیدند چون بهوسیله یکی از
اشخاصی ک ه بسیار با رسوالن نزدیک بوده ،نوشته شدهاند.

پاسخ خودآزماییها
درس ا ول

 (a - ۱تسلط و قدرت رومی ها باعث گردید که بهتوان با آزادی ،امنیت و به

راحتی به تمام نقاط امپراطوری مسافرت نمود و ارتباط برقرار کرد.
 (bیکی از نتایج تأثیر فرهنگ یونانی این بود ک ه به زبان یونانی در تمام نقاط
امپراطوری صحبت میشد.
 (cاز طریق مذهب یهود و یهودیان پراکنده مردمان بسیاری در نقاط مختلف
با نبوت هایی که در مورد مسیح شده بود آشنا گردیدند.
 (dوجود مذاهب مختلف بیان کننده این واقعیت است که مردم به طرق
مختلف به دنبال یافتن نجات و ک مک روحانی بودند.
۴ (a - ۲
۷ (b
۶ (c
۱ (d
۵ (e
۱۰ (f
۲ (g
۱۲ (h
۱۳ ( i
۳ (j
۹ (k
۱۱ ( l
۹ (m

 ۳۰۲دورۀ خدمات مسیحی

۸ (n
 (a - ۳وقایع و اتفاقات ویژه
 (bحقایقی درباره مسیح و زندگی مسی حی
 (cراهنمایی هایی ک ه به یک شخص درباره رهبری کلیسا و یا موضوعات
دیگر داده میشود.
 (dپیغام هایی درباره زمان حال و آشکار کردن وقایع زمان آینده.
۲ (a - ۴
۱ (b
۴ (c
۲ (d
۴ (e
۳ (f
-۵

دوره

تاریخی

 ۶ق.م .تا  ۲۹م

متی  -مرقس

 ۳۰م تا  ۶۰م

اعمال

تعلیمی
رومیان -

شخصی

نبوتی

فلیمون

غالطیان
 ۶۰م تا  ۹۵م

عبرانیان

۱و ۲تیموتائوس

مکاشفه

پاسخ خودآزماییها ۳۰۳

درس دوم
 - ۱غلط

 - ۲صحیح
 -۳غلط
 - ۴غلط

 - ۵صحیح
 - ۶غلط
 - ۷غلط

 - ۸صحیح
 - ۹صحیح

 - ۱۰غلط
(b - ۱۱
(c - ۱۲

(a - ۱۳

(d - ۱۴
(c - ۱۵

 - ۱۶سامره

 - ۱۷خدمات بعدی و بروز مباحثات

 - ۱۸بیتعنیا

 - ۱۹یهودی ه و جلیل

 - ۲۰خودش
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درس سوم

 - ۱صحیح
 - ۲غلط
 - ۳غلط

 - ۴صحیح
 - ۵غلط

 - ۶صحیح
 - ۷صحیح
 - ۸غلط
 - ۹غلط

 - ۱۰صحیح
(c - ۱۱

(a - ۱۲

۲ (a - ۱۳
۱ (b
۱ (c
۲ (d
۲ (e
 (a - ۱۴دوره پذیرش عمومی و محبوبیت مسیح
 (bدوره کم شدن محبوبیت مسیح و ردشدن او بهوسیله مردم
 - ۱۵نشان می دهد ک ه چگونه نبوت های مسی حایی عهدعتیق در زندگی عیسی
جامه عمل پوشیده است.

پاسخ خودآزماییها ۳۰۵
 - ۱۶خدمت عملی مسیح می باشد ک ه از آن طریق مشتاقانه و سریع نیازهای مردم
را برطرف مینمود.
» - ۱۷ابتدا انجیل عیسی مسیح ،پسر خدا«

درس چهارم
۱ (a - ۱
۲ (b
۱ (c
۲ (d
۲ (e
۱ (f
۱ (g
 - ۲صحیح
 - ۳غلط

 - ۴صحیح
 - ۵صحیح
 - ۶غلط
 - ۷غلط
(b - ۸
(a - ۹
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درس پنجم

 - ۱غلط  -کتاب اعمال رسوالن به این دلی ل ربط دهنده اناجیل به رساالت

می باشد که درباره تأسیس کلیسا توضیح می دهد.
 - ۲صحیح
 - ۳غلط :کتاب اعمال رسوالن نشان می دهد که چون تعداد زیادی از یهودیان
پیغام پولس را نپذیرفتند ،در نتی جه بهطور گستردهای در بین غیریهودیان خدمت
نمود.
 -۴صحیح
 - ۵غلط :پولس به این دلیل برای ایمانداران غالطی ه نامه نوشت ک ه باخبر شده
بود آنها تعالیم غلطی را درباره نجات پذیرفتهاند.
۵ (a - ۶
۱ (b
۳ (c
۴ (d
۳ (e
۶ (f
۱ (g
۲ (h
۶ (a - ۷
۴ (b
۱ (c
۳ (d

پاسخ خودآزماییها ۳۰۷
۲ (e
۷ (f
۵ (g
 :۶ (a - ۸قبرس
 :۹ (bکریت
 :۲ (cمکادونیه
 :۷ (dقیصریه
 :۸ (eاورشلیم
 :۱۰ (fقیروان
 :۴ (gافسس
 :۵ (hغالطیه
 :۱ ( iروم
 :۸ ( jاورشلیم
 :۳ (kقرنتس

درس ششم
۵ (a - ۱

۴ (b
۲ (c
۵ (d
۳ (e
۴ (f
۲ (g
۴ (h

 ۳۰۸دورۀ خدمات مسیحی

۵ (i
۱ (j
۱ (k
۳ (l
۳ (m
 (a - ۲قرنتس
 (bتسالونیکی
 (cروم
 (dقرنتس
 (a - ۳خبرخوش عدالت خدا
 (bتنبلی
 (cیک سری از مشک الت ویژه
 (dقادر نبود به آنجا برود و خودش به آنها تعلیم بدهد.
 (eزنده شدن مردگان

درس هفتم
۲ (a - ۱

۳ (b
۱ (c
۲ (d
۴ (e
۲ (f
۴ (g
۳ (h

پاسخ خودآزماییها ۳۰۹
۱ (i
۳ (j
۱ (k
۴ (l
 - ۲غلط :توضیح لوقا در باره دستگیری و محاکمه پولس نشان می دهد که
مسی حیت یک تهدید سیاسی برعلی ه حکومت روم نبود.
 - ۳غلط :به این دلیل رساله های فلی مون ،افسسیان ،کولسیان ،فیلیپیان به رساالت
زندان معروف می باشند ک ه پولس آنها را زمانی نوشت ک ه در زندان بود.
 - ۴صحیح
 - ۵غلط :رساله به فلی مون نشان دهنده توجه پولس به بردهای است ک ه نسبت به
ارباب خود مرتکب خطا شده و احتیاج به بخشش دارد.
 - ۶غلط :فیلیپیان  ۱۱-۵ :۲به همراه انجی ل یوحنا باب  ،۱عبرانیان باب های ۱و  ۲و
کولسیان باب  ۱مهمترین قسمت هایی می باشند ک ه نشان دهنده اولوهیت مسیح
هستند و به ما در درک این حقیقت ک ه در زمان انسان شدن مسیح چه اتفاقی روی داد
ک مک مینمایند.
 - ۷صحیح
 - ۸غلط :روش پولس در ک مک کردن به ای مانداران کولسی برای اینک ه بفهمند
تعلیم غلطی را پیروی مینمایند این است ک ه حقایقی را درباره مسیح بیان مینماید
ک ه همین امر اشتباه آنها را آشکار میکند.

 ۳۱۰دورۀ خدمات مسیحی

درس هشتم
۲ (a - ۱

۴ (b
۵ (c
۱ (d
۵ (e
۱ (f
۳ (g
۴ (h
۳ (i
۵ (j
۲ (k
(a - ۲

(c - ۳
(c - ۴

(b - ۵

 (a - ۶تیطس ) ۱ :۲و (۱۱
 (bدوم تی موتائوس ) ۲ :۴و ۷و (۹
 (cعبرانیان ) (۱۲ :۱۰
 (dاول پطرس ) (۱۶ :۴
 (eاول تی موتائوس ) (۳ :۱
 (fعبرانیان ) (۳ :۲

۳۱۱ پاسخ خودآزماییها

درس نهم
۵ (a - ۱

۳ (b
۶ (c
۲ (d
۵ (e
۱ (f
۶ (g
۳ (h
۱ (i
۴ (j
۴ (k
۳ (a - ۲
۲ (b
۱ (c
۳ (d
(b - ۳
(d - ۴

(c - ۵
(a - ۶

(b - ۷

۴ (a - ۸
۲ (b

 دورۀ خدمات مسیحی۳۱۲

۳ (c
۱ (d

درس دهم
۳ (a - ۱

۲ (b
۱ (c
۹ (d
۶ (e
۴ (f
۷ (g
۸ (h
۲ (i
۵ (j
(b - ۲

(c - ۳

(a - ۴

(c - ۵

(b - ۶

(a - ۷

(d - ۸

۵ (a - ۹
۲ (b
۶ (c

پاسخ خودآزماییها ۳۱۳
۱ (d
۴ (e
۳ (f

ملکوت و قوت و جالل
بررسی عهدجدید

آزمونهای میانی

 ۳۱۶دورۀ خدمات مسیحی

دانشجوی گرامی
آزمون های میانی بهمنظور یادگیری بهتر تمامی جزئیات این کتاب درسی تهیه
شده است .هر آزمون مربوط به چند درس می باشد که شمارۀ درس ها در باالی هر
لطفا پس از مطالعۀ درس های مشخص شده ،آزمون
ً
آزمون مشخص شده است.
مربوط به آنها را بدون مراجعه به کتاب بگذرانید.
پاسخ های صحیح را در ورقۀ پاسخنامه عالمت بزنید .پس از گذراندن هر سه
آزمون میانی ،ورقۀ پاسخنامه را برای تصحیح برای ما بفرستید.
در صورتی که مایلید این درس را بهصورت رسمی امتحان دهید و یک واحد
لطفا جهت ثبت نام و انجام تشریفات امتحان با ما تماس
ً
دانشگاهی کسب کنید،
حاصل بفرمایید.
با آرزوی موفقیت

آزمونهای میانی ۳۱۷

آزمون میانی شماره ۱

)مربوط به درسهای  ۱الی (۴
بخش اول  -سؤاالت صحیح و غلط
جمالت صحیح را با حرف  aو جمالت غلط را با حرف  bمشخص نمایید.
 -۱یهودیان پراکنده در کنیسه ها جمع میشدند تا از عهدعتیق به آنها تعلیم داده
شود.
 -۲در زمان تولد مسیح ،حکومت روم ،کنترل سیاسی فلسطین را در اختیار
داشت.
دقیقا به
ً
 -۳هدف نویسندگان انجیل این بود که تمام وقایع زندگی مسیح را
ترتیب تاریخی بیان نمایند.
 -۴در انجیل مرقس تمام معجزاتی که در انجیل لوقا ذکر شده است ،وجود دارد.
 -۵گزارش های چهار انجیل انتخاب شده و هماهنگ می باشند.
 -۶لوقا نیز مانند بیشتر نویسندگان عهدجدید یهو دی بود.
 -۷یوحنا بطور مشخص بیان مینماید که او انجیل خود را نوشت تا انسان ها به
مسیح بهعنوان پسر خدا ایمان بیاورند.

بخش دوم  -سؤاالت چند جوابی
صحیحترین پاسخ را انتخاب نمایید.
 -۸در دوران عهدجدید شورایی که خطمشی سیاسی و مذهبی قوم یهود را تعیین
میکرد ،عبارت بود از:
 (aکنیسه
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 (bسنهدرین
 (cپراکندگان
 (dهلنیست ها
 -۹انجیل متی و کتاب اعمال رسوالن مربوط به کدام یک از  ۴گروه کتاب های
عهدجدید می باشند.
 (aکتب شخصی
 (bکتب نبوتی
 (cکتب تاریخی
 (dکتب تعلیمی
 - ۱۰خصوصیات محیط و شرایطی را که مسیح در آن زمان بدنیا آمد ،میتوان
اینگونه بیان نمود.
 (aفرهنگ یونانی ،مذهب یهود و قدرت سیاسی رومی ها
 (bزبان رومی ،کنترل نظامی یونانی ها و مذاهب سری
 (cفلسفه یونانی ،قدرت نظامی یهودیان و فرهنگ رومی ها
 (dمذاهب بابلی ،فرهنگ یهودی و قدرت سیاسی یونانی ها
 - ۱۱چهار انجیل در هماهنگی کامل با یکدیگر می باشند ،زیرا
 (aدرباره تمام اعمال و سخنان مسیح توضیح می دهند.
 (bبه زبان یونانی نوشته شدهاند.
 (cمثال ها ،وقایع و تعالیم یکسانی را شامل میگردند.
 (dاز یک الگوی واحد برای بیان زندگی مسیح استفاده مینمایند.
 - ۱۲همانطور که در این کتاب گفته شد ،سومین دوره بزرگ زندگی مسیح بطور
عمده دارای چه خصوصیتی می باشد؟
 (aموفقیت های عمومی و کسب محبوبیت در بین مردم
 (bافزایش اختالف با رهبران یهودی
 (cدوران جوانی و آمادگی برای خدمات بعدی

آزمونهای میانی ۳۱۹
 (dمالقات با یحیی تعمیددهنده
 - ۱۳وقایع مربوط به محاکمه ،مرگ و قیام مسیح در کدام یک از نواحی زیر رخ
داد.
 (aجلیل
 (bسامره
 (cپیریه
 (dیهودیه
 - ۱۴در انجیل متی ،تعالیم مسیح
 (aدر پنج قسمت جمعآوری شده است.
 (bکمتر از انجیل مرقس مورد تأکید قرار گرفته است.
 (cدر سه باب میانی انجیل جمعآوری شده است.
 (dدر تمام انجیل پراکنده می باشد.
 - ۱۵مهمترین دلیلی که نشان می دهد به چه علت انجیل متی به خوبی عهدعتیق
و عهدجدید را به یکدیگر مربوط میسازد این است که
 (aاکثر مثال های عیسی را ذکر نموده است.
 (bبیشتر تعالیم عیسی را درباره دعا ،شامل میگردد.
 (cنشان می دهد چگونه عیسی نبوت های مسیحایی را جامه عمل پوشانید.
 (dتعداد زیادی از معجزاتی را که عیسی در جلیل انجام داد ،بیان مینماید.
 - ۱۶میتوان به بهترین وجهی ،انجیل مرقس را انجیلی تعریف نمود که تأکید آن
بر
 (aنسبنامه عیسی و وقایع مربوط به تولد او میگردد.
 (bماهیت و خصوصیات پادشاهی خدا می باشد.
 (cمعجزات عیسی و خدمت عملی و زنده او می باشد.
 (dمثال ها ،درس های عینی و نبوت های عیسی می باشد.
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 -۱۷در انجیل لوقا ،عیسی خودش را با استفاده از نبوت دانیال ) (۱۴- ۱۳:۷
بهعنوان شخصی معرفی مینماید که ...
 (aنبی بزرگتری نسبت به موسی می باشد.
 (bپسر انسان است.
 (cنسل داود پادشاه می باشد.
 (dخادم همه است.
 - ۱۸یک نمونه خوب از تأکید لوقا برکار روحالقدس ،شرح او درباره
 (aشفای دختر یائیروس می باشد.
 (bپنطیوس پیالطس است.
 (cمحاکمه عیسی قبل از شورای رهبری یهود می باشد.
 (dمریم و تولد عیسی می باشد.
 - ۱۹در میان اناجیل ،یوحنا تنها انجیلی است که
 (aشامل هفت »من هستم« عیسی میگردد.
 (bدرباره مخالفت و ضدیت عیسی با رهبران یهود سخن میگوید.
 (cشرحی درباره خدمات عیسی در جلیل می دهد.
 (dالهی بودن عیسی را ثابت مینماید.

آزمونهای میانی ۳۲۱

آزمون میانی شماره ۲

)مربوط به درسهای  ۵الی (۷
بخش اول  -سؤاالت صحیح و غلط
جمالت صحیح را با حرف  aو جمالت غلط را با حرف  bمشخص نمایید.
 -۱کتاب اعمال رسوالن شرح کاملی از زندگی دوازده رسول می دهد.
 -۲پولس در سفر دوم بشارتی به روم رفت .
 -۳کتاب غالطیان به موضوعی میپردازد که در شورای اورشلیم در اعمال باب
 ۱۵مورد بررسی قرار گرفت.
 -۴اکثر کسانی که توسط پولس در تسالونیکی به مسیح ایمان آوردند ،یهو دی
بودند.
 -۵نامه های پولس به ایمانداران قرنتس ،نشان می دهد که اکثر آنها از نظر روحانی
بالغ بودند.
 -۶پولس رسول قبل از اینکه به روم فرستاده شود ،برای مدت  ۲سال در قیصریه
زندانی بود.
 -۷کتاب فیلیپیان به احتمال زیاد در اواخر اولین دوره زندانی شدن پولس در
روم ،نوشته شده است.
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بخش دوم  -سؤاالت چند جوابی
صحیحترین پاسخ را انتخاب نمایید.
 -۸به این دلیل کتاب اعمال رسوالن ،حلقه ارتباطی مهمی بین اناجیل و رساالت
می باشد که
 (aدرباره چگونگی رشد کلیسا توضیح می دهد.
 (bدرباره موعظه پطرس در اورشلیم توضیح می دهد.
 (cدرباره قیامت مسیح از مردگان توضیح می دهد.
 (dدرباره تمام معجزات رسوالن سخن میگوید.
 -۹روش ویژهای که به آن طریق لوقا نشان می دهد که مسیحیت یک حرکت
فتنهجویانه نبود این است که
 (aدرباره شهید شدن استیفان سخن میگوید.
 (bدرباره خدمات پطرس به سامریان توضیح می دهد.
 (cدرباره عکسالعمل غالیون در ارتباط با پولس توضیح می دهد.
 (dدرباره تعلیم شورای اورشلیم سخن میگوید.
 - ۱۰مهمترین اشارهای که نشان می دهد رساله یعقوب از بقیه رساالت زودتر
نوشته شده این است که
 (aبوسیله یک رسول نوشته شده.
 (bشامل هشدارهایی درباره معلمین دروغین میگردد.
 (cتوضیح می دهد که در روز پنطیکاست چه اتفاقی رخ داد.
 (dبطور مشخص مخاطب به ایمانداران یهودی می باشد.

آزمونهای میانی ۳۲۳
 -۱۱کتاب غالطیان پایه و اساسی برای منتشر شدن مسیحیت شکل می دهد
چون
 (aشامل توضیحی درباره چگونگی انتخاب رهبران ،بهعنوان خادمین
کلیسای محلی می باشد.
 (bبا تعلیم غلط شریعتگرایی که مانع رشد و گسترش انجیل در میان امت ها
شده بود ،مخالفت مینماید.
 (cنشان می دهد که خدمت پولس با معجزات همراه بود.
 (dتوضیح می دهد که چرا نباید مسیحیت را یک خطر سیاسی بر ضد
حکومت روم دانست.
 - ۱۲اولین نوشته پولس درباره وقایع آخر زمان در کدام رساله دیده میشود؟
 (aغالطیان
 (bاول تسالونیکیان
 (cاول قرنتیان
 (dرومیان
 - ۱۳هدف اصلی پولس از نوشتن رساله اول به قرنتیان عبارت بود از
 (aاصالح نمودن مشکالت مشخصی که در کلیسا بوجود آمده بود.
 (bبیان تعلیم عادلشمردگی و قدوسیت.
 (cتوضیح دادن درباره وقایعی که در آخر زمان رخ می دهد.
 (dپاسخ دادن به حمالتی که برعلیه اقتدار و رسالت او شده بود.
 - ۱۴عنوانی که در کتاب برای رساله دوم قرنتیان استفاده شده عبارت است از
 (aمعیارهای شخص خداپرست
 (bامید بازگشت مسیح
 (cدفاع از اصالت خدمت پولس
 (dاصول رفتار مسیحی
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 - ۱۵بهترین نمونه از تعلیم بنیادی پولس درباره انجیل و معنی عادلشمردگی در
کدام یک از رساالت زیر دیده میشود.
 (aاول قرنتیان
 (bغالطیان
 (cرومیان
 (dاعمال رسوالن
 - ۱۶کتاب فلیمون به بهترین وجهی بیانگر
 (aتصویر زندگی روحانی پولس می باشد.
 (bدستوراتی عمومی درباره غالمان و اربابان می باشد.
 (cشرایط شخصی پولس است.
 (dشفاعت برای یک برادر مسیحی می باشد.
 - ۱۷موضوع اصلی کتاب افسسیان عبارت است از
 (aآینده قوم اسرائیل بهعنوان یک ملت
 (bکلیسای جامع
 (cخطر شریعتگرایی
 (dمعنی بخشش مسیحی
 - ۱۸تفاوت رساله کولسیان و افسسیان در این است که رساله کولسیان
 (aپاسخی است به تعلیم غلطی که شامل پرستش فرشتگان میشد.
 (bدر مدتی نوشته شد که پولس در روم در زندان بود.
 (cبوسیله سایر کلیساها در نواحی اطراف خوانده شد.
 (dشامل هردو قسمت تعلیمی و دستورات عملی میگردد.

آزمونهای میانی ۳۲۵
 -۱۹نامهای که بطور واضح آشکار کننده احساسات ،آرزوها و ارزش های
زندگی پولس می باشد ،عبارت است از
 (aافسسیان
 (bفیلیپیان
 (cکولسیان
 (dفلیمون

آزمون میانی شماره ۳

)مربوط به درسهای  ۸الی (۱۰
بخش اول  -سؤاالت صحیح و غلط
جمالت صحیح را با حرف  aو جمالت غلط را با حرف  bمشخص نمایید.
 -۱لوقا درباره موفقیتآمیز بودن محاکمه پولس در حضور قیصر سخن میگوید.
 -۲آخرین رسالهای که پولس نوشت ،دوم تیموتائوس بو د.
 -۳محتوای رساله یهودا و دوم پطرس یکی می باشد.
 -۴هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان بدهد نویسنده انجیل یوحنا و رساله اول
یوحنا یک شخص می باشد.
احتماال بعد از سقوط اورشلیم که در سال  ۷۰میالدی رخ داد ،نوشته
ً
 -۵مکاشفه
شده است.
کاننی )کتب
 -۶عهدجدیدی که امروز در دست ماست ،هر چهار معیار کتب ُ
رسمی و الهامی( را داراست.
 -۷هیچ ترجمهای از عهدجدید تا سال  ۴۰۰میالدی انجام نشد.
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بخش دوم  -سؤاالت چند جوابی
صحیحترین پاسخ را انتخاب نمایید.
 -۸با مراجعه به رساالت شبانی متوجه میگردیم که پولس بعد از اولین دوره
زندانش در روم
 (aبه اورشلیم بازگشت و تا زمان مرگش در آنجا باقی ماند.
 (bاجازه نداشت از روم خارج شود.
 (cآخرین سال های زندگی خود را با تیموتائوس در افسس گذرانید.
 (dبه کریت مسافرت نمود و تیطس را در آنجا باقی گذاشت.
 -۹اهمیت تعلیم صحیح ،شرایط الزم برای رهبری کلیسا و رفتار شخصی یک
خادم ،موضوعات اصلی کدام یک از کتاب های زیر می باشند.
 (aغالطیان و افسسیان
 (bعبرانیان و دوم پطرس
 (cاول تیموتائوس و تیطس
 (dدوم تیموتائوس و اول پطرس
 - ۱۰عنوانی که برای رساله اول پطرس در کتاب بکار رفته عبارت است از
 (aنصیحت هایی به یک خادم خدا.
 (bراهنمایی برای مقابله با زحمات
 (cرهنمودهایی به شبان کلیسا
 (dمعرفت حقیقی مسیح
 - ۱۱کدام یک از آیات زیر در کتاب عبرانیان نوشته شده است؟
 (aولی عیسی همیشه زنده است و کار کاهن را میکند و دیگر احتیاج به
جانشین ندارد.
 (bمن برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردهام و همیشه به او وفادار
بودهام.

آزمونهای میانی ۳۲۷
 (cاما تو ،مطالبی را که مطابق تعلیم صحیح است ،به آنها بگو.
 (dنسبت به عطیه روحانی خود بیتوجه نباش .
 - ۱۲کتاب هایی که بعد از اولین دوره زندان پولس در روم ،نوشته شدهاند عبارتند
از
 (aغالطیان و رومیان
 (bرساالت زندان
 (cرساالت شبانی
 (dرساالت مسافرتی
 - ۱۳مشکلی که نامه های دوم پطرس ،یهودا و اول یوحنا بطور خاص به آن
میپردازند عبارت است از
 (aرنج کشیدن و شکنجه شدن بوسیله نرون ،امپراطور روم
 (bمعلمین دروغین و بدعت هایی از قبیل عقاید ناستیکی
 (cرشد کلیسا و نیاز به تشکیالت
 (dارتباط بین مسیحیت با یهودیت
 - ۱۴بهترین تفسیر کتاب مکاشفه که در آن اکثر نبوت های آن جامه عمل
میپوشد ،عبارت است از
 (aدیدگاه وقایع زمان نگارش
 (bدیدگاه اخالقی
 (cدیدگاه تاریخ کلیسا
 (dدیدگاه آیندهگرا
 - ۱۵اهمیت کتاب مکاشفه در این است که
 (aاز سمبول ها استفاده میکند و به سبک کتاب های مربوط به آخر زمان
نوشته شده است.
 (bدر آن اشاره های زیادی به کتاب های عهدعتیق وجود دارد.
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 (cمسیح را بهعنوان شخصی پیروزمند و کسی که آینده را در کنترل دارد،
نشان می دهد.
 (dشامل پیغام مستقیمی ،برای ایمانداران تحت جفا در آسیا میگردد.
 - ۱۶کتاب های عهدجدید .........بوسیله رهبران کلیسا بهعنوان کتب الهامی مورد
تأیید و استفاده قرار گرفتند
 (aبالفاصله پس از اینکه نوشته شدند.
 (bپس از اینکه مارسیون لیست ناقص خود را اعالم نمود.
تقریبا  ۱۰سال قبل از سومین شورای کارتاژ.
ً
(c
 (dچند سال بعد از مرگ دیوکسلین.
 - ۱۷مالکی که در ارتباط با رسمی بودن کتب می بایست توسط کلیسا تشخیص
داده بشود عبارت بود از
 (aروحانی بودن
 (bعمومیت داشتن
 (cرسالت
 (dالهامی بودن
 - ۱۸قدیمیترین نسخه خطی یونانی که ما در اختیار داریم و مربوط به قسمتی از
عهدجدید میگردد ،پاپیروس رایلندز  (P ۵۲) ۴۵۷می باشد که در  .....نسخه برداری
شد.
 (aاوایل قرن دوم میالدی
 (bنیمه دوم قرن دوم میالدی
 (cاواخر قرن دوم میالدی
 (dاوایل قرن سوم میالدی
 - ۱۹از بین وقایعی که باعث تعیین و انتقال عهدجدید گردید ،کدام یک از موارد
زیر برای دومین بار اتفاق افتاد.
 (aنقل قول از عهدجدید توسط ایرنیوس

آزمونهای میانی ۳۲۹
 (bنوشته شدن کتاب اعمال رسوالن توسط لوقا
 (cتهیه کتابمقدس گوتنبرگ
 (dتشخیص کتب رسمی )کانن( بوسیله سومین شورای کارتاژ

