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پیروزی انجیل
بسـیاری از مورخـان بـر ایـن باورند که خطیرترین و رسنوشـت سـازترین رخداد سـه دهه از
تاریـخ جهـان هنگامـی واقـع شـد کـه گروهـی کوچک از مـردان که اکثرا ً یهـودی بودند ،تحت
قـدرت روح القـدس ،انجیـل را بـه جهانیـان اعلام منودند .کتاب اعامل رسـوالن روایتی اسـت از
آن سـه دهـه حیاتـی کـه از رسـتاخیز عیسـی در سـال  ۳۱پـس از میالد مسـیح آغاز می شـود و
تـا پایـانِ نخسـتین دوره ِ
حبـس پولـس در روم کـه تـا سـال  ۶۲پـس از میلاد مسـیح ادامـه می
یابـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۸آیـه  .)۳۰کتـاب باید کمی پس از آن نوشـته شـده باشـد چرا که
در آن مرحلـه ،در روایـت وقفـه ای ایجـاد می شـود ،اگر چه شـواهدی وجـود دارد که پولس از
آن زنـدان آزاد شـد و اینکـه به تالشـهای بشـارتی و موعظـه خویش ادامه داد تـا زمانی که چند
سـال بعد دسـتگیر و سـپس در سـال  ۶۷پس از میالد مسـیح در روم اعدام شـد.
کتـاب در مـورد نویسـنده اش حرفـی منـی زنـد امـا کلیسـا بطـور سـنتی همیشـه او را بـه
عنـوان لوقـا شـناخته اسـت« ،طبیـب محبـوب» در کولسـیان بـاب  ۴آیـه  ۱۴و همسـفر پولـس
(دوم تیموتائـوس بـاب  ۴آیـه  ،۱۱فلیمـون بـاب  )۲۴مـی شناسـد .از نظـر سـنتی همچنین این
بـاور وجـود دارد کـه لوقـا نویسـنده سـومین انجیل اسـت ،بدون شـک نخسـتین کتابـی که در
اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  ۱بـه آن اشـاره گردیده اسـت (بـا لوقا باب  ۱آیه  ۳مقایسـه شـود).
هـم انجیـل لوقـا و هـم کتـاب اعمال رسـوالن ،نسـخه هایـی دوقلـو دربـاب آغـاز مسـیحیت ،
بـه ترتیـب منشـاء پیدایـش آن (زندگـی عیسـی و رسـالت او) و بسـط و توسـعه (مجاهدتهـای
بشـارتی رسـوالن) مـی باشـد .در مجمـوع ،آنهـا  ۲۷درصد عهد جدید را تشـکیل مـی دهند ،که
حجیم ترین دسـتاورد توسـط یک نویسـنده می باشـد .پولس با نوشتن نامه به کولسـیان ،لوقا
را بـه عنـوان همـکار غیـر یهـودی خـود معرفی مـی کند ،کسـی که «مختـون نبود» (کولسـیان
بـاب  ۴آیـات  ۷تـا  .)۱۴پـس لوقـا تنهـا نویسـنده غیریهـودی عهـد جدید می باشـد.
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بنظـر مـی رسـد کـه این مطلـب ترشیح کننـده یکـی از موضوعات اساسـی او باشـد :جهان
شـمولی نجـات .خـدا تبعیـض قائـل منـی شـود .کلیسـا فراخوانده شـده اسـت تـا به متـام مردم
رصف نظـر از نـژاد ،طبقـه اجتامعـی یـا جنسـیت شـهادت دهـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۱آیه ۸؛
بـاب  ۲آیـات  ۳۹ ،۲۱و ۴۰؛ بـاب  ۳آیـه ۲۵؛ بـاب  ۱۰آیـات  ۳۴ ،۲۸و  .)۳۵قصور از انجام اینکار
خـواه از روی غـرض ورزی یـا تعمـد ،تحریـف انجیـل محسـوب مـی گـردد و مغایـر بـا اساسـی
تریـن حقایـق کالم خـدا مـی باشـد .همه مـا در برابر خدا یکسـان هسـتیم :گناهـکاران نیازمند
نجاتـی هسـتند کـه در عیسـی مسـیح یافت می شـود.
بنابراین اتفاقی نیسـت که ِ
پولس «رسـو ِل غیر یهودیان» ،قهرمان اصلی انجیل لوقا باشـد( ،رومیان
باب  ۱۱آیه )۱۳؛ کسـانی که دو سـوم کتاب اعامل رسـوالن به ایشـان اختصاص داده شـده است.
سـایر موضـوع هـای مهـم اعمال رسـوالن عبارتنـد از :حاکمیـت خـدا و هـدف الهـی او
(اعامل رسـوالن باب  ۱۷آیات  ۲۴و ۲۵؛ باب  ۲۰آیه ۲۷؛ باب  ۲۳آیه )۱۱؛ تجلیل از عیسـی به
عنـوان خداونـد و نجـات دهنـده (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیات  ۳۲و ۳۶؛ بـاب  ۳آیات  ۱۳و ۱۵؛
بـاب  ۴آیـات  ۱۰تـا ۱۲؛ بـاب  ۵آیـات  ۳۰و )۳۱؛ و بویـژه نقش روح القدس در توامنند سـازی و
هدایـت کلیسـا بـرای ماموریـت هایـش (اعامل رسـوالن باب  ۲آیـات  ۱تا ۴؛ بـاب  ۴آیات  ۲۴تا
۳۱؛ باب  ۸آیات  ۱۴تا ۱۷؛  ۲۹و ۳۹؛ باب  ۱۰آیات  ۱۹و  .)۲۰در واقع ،دسـتاوردهای کلیسـای
اولیـه نتیجـه خـرد و توانایـی بشر نبودنـد ،اگـر چـه خـدا خوشـحال مـی شـود از کسـی ماننـد
پولـس بـرای تأثیـر گذاشتن بـر جهـان به روشـی که هیچ رسـول دیگـری اینـکار را انجـام نداده
و یـا احتماالً قـادر بـه انجـام آن نبوده اسـت ،اسـتفاده کنـد (اول قرنتیان بـاب  ۱۵آیه .)۱۰
اعمال رسـوالن بـا دوره شـکل گیـری کلیسـای اولیـه رس و کار دارد کـه در آن قـدرت اداری
قابـل توجـه و حتـی رشـد دانـش الهیاتـی وجـود داشـت .بـرای مثـال این مطلـب را مـی توانیم
در روشـی کـه کلیسـا بـا مسـائل مربـوط به زمـان آمدن دوبـاره عیسـی ،وضعیت غیـر یهودیان
و نقـش ایمان بـرای نجـات برخـورد می کـرد را ببینیم .اگـر چه ،چیزی کـه کلیسـای اولیه قادر
بـود در چنیـن زمـان کوتاهـی انجـام دهد ،یک شـهادت همیشـگی وجـود دارد از آنچه که خدا
مـی توانـد از طریـق کسـانی کـه قلـب های خـود را با دعـا فروتن سـاخته و فرای تفـاوت های
فـردی زندگـی مـی کننـد کار خویـش را بـه پیش ببرد و از طریـق آنهایی که اجازه مـی دهند تا
توسـط روح القـدس بـرای افتخـار و شـکوه خدا مورد اسـتفاده قـرار گیرند.
اعامل رسـوالن داسـتان کسـانی اسـت که توسـط خدا برای رشوع کار فراخوانده شـده اند.
از داسـتان کسـانی کـه توسـط خـدا فراخوانـده شـده بودند تـا کار او را بـه پایان برسـانند ،چه
چیـزی می توانیـم بیاموزیم؟
ویلسـون پاروسـکی اسـتاد تفسـیر عهـد جدیـد در دانشـگاه ادونتیسـت برزیـل در
انژنیـرو کوئلـو در شـهر سـائو پائولـو مـی باشـد .او مـدرک دکترای خـود را در عهـد جدیـد در
سـال ( )۲۰۰۴از دانشـگاه انـدروز اخـذ منـوده و مطالعـات فـوق دکترای خـود را در دانشـگاه
هایدلبرگ آملـان در سـال( )۲۰۱۱انجـام داده اسـت.
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