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 مقدمه 
که در حال سوختن بود گرفتار  یساختمان ادار یکاز مردم در  یچند سال قبل، اخبار اعالم کرد که گروه

کردند.  یدااو از آتش نجات پ یخود را به داخل اتاق انداخت و افراد با دنبال کردن صدا یشده بودند. بعد جوان

بود که  ینشانمرد جوان مامور داوطلب آتش ینحادثه نشان داد که ا ینا یافتگانشده از نجات یدهشن یهاداستان

را از  یاریجان بس مطمئنا یاو جان خودش را در آتش از دست داد ول ینکه. با اکردیاتفاقا در همان ساختمان کار م

 نجات داد.  یمرگ حتم

 ین. چه به اکشدیم یرو به تصو یفدهنده را توصنجات یسایع یل،اناج یسندگاننو یراز سا یشترب لوقا،

از  یشده است. ما هم راه فرار یدو ناام کسیسرگردان و درمانده، تنها و ب یتنسانا یم،نباش یا یمباش یدهرس یجهنت

جهان آمد و ما  ینجان خود به ا یمتبه ق یسید که عکنیم یادآوریلوقا به ما  یل. اما انجیمخدا ندار یدست داور

 را نجات داد. 

 یدرس، بررس ینلوقاست. در ا یتبه روا یلبا عنوان انج یلاناج یهادرس از مجموعه درس ینچهارم این

خودمان  یآن را در زندگ یمو تعال یممطالعه کن یرا با درک بهتر یدعهدجد یلانج ینسوم یدکرد که چگونه با یمخواه

 .یمبه کار ببند

انداخت. در  یمخواه یلوقا نگاه یلانج یشینۀکرد. اول، به پ یمخواه یلوقا را بررس یلدر سه مرحله انج ما

 یمخواه یآن نگاه یاصل ینسوم، به مضام ۀکرد. و در مرحل یمآن را کند و کاو خواه یدوم، ساختار و محتوا ۀمرحل

 م.یلوقا آغاز کن یلانج یشینۀبه پ یدرس را با نگاه یاییدکرد. ب

 

 پیشینه
 یرا بررس یلانج یننگارش ا یو چگونگ یزهو انگ یمخاطب اصل یسنده،لوقا، نو یلانج یشینۀپ یما در بررس

 .یمکتاب را بشناس یسندۀاول نو یاییدکرد. ب یمخواه

 

 نویسنده
 شودیشناخته م یدوجلد یابخش از مجموعه ینلوقا عموما به عنوان اول یلکه انج یماشاره کن یددر آغاز با

لوقا با  یسندۀمربوط به نو االتوس یل،دل ین. به همآیدیمجموعه به شمار م ینکه کتاب اعمال رسوالن بخش دوم ا
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 -۱:۱لوقا در لوقا  یلانج ییاست. به بخش ابتدا هشد یدهکتاب اعمال رسوالن در هم تن یسندۀاالت مرتبط به نووس

 :یدگوش کن ۴

 

گونه که آنان است، درست همان یدهاند که نزد ما به انجام رسزده یامور یتحکا یفدست به تأل یاریآنجا که بس از

ام، کرده یرا از آغاز به دقت بررس یزکه همه چ یزو خادمان کالم بودند به ما سپردند، من ن ینیکه از آغاز شاهدان ع

 ید،اآنچه آموخته یبنگارم، تا از درست یلوس،تئوف یجنابشما، عال یمنظم برا یکه آنها را به شکل یدممصلحت چنان د

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۴ -۱: ۱)لوقا  یدکن یداپ یقین

 

 :یدکن یسهمقا ۲ -۱: ۱مشابه موجود در کتاب اعمال رسوالن  ییابتدا ۀقسمت را با مقدم ینا حال

 

دادنشان  یمبه عمل نمودن و تعل یسیکردم که ع یفتأل یامور ۀمن کتاب نخست خود را در باب هم یلوس،تئوف ای

خود داد و سپس به باال برده شد )اعمال  یدۀبه رسوالن برگز ییالقدس دستورهاحرو ۀکه به واسط یآغاز کرد تا روز

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۲ -۱: ۱رسوالن 

 

 یلوسبه نام تئوف یها را خطاب به شخصکتاب ینا اییسندهکه نو کنندیها اشاره ممقدمه ینا یدو هر

 یشترموضوع باعث شده که ب یناشاره دارد. ا یموجود در کتاب اعمال رسوالن به کتاب قبل ۀنوشته است. مقدم

 لوقا بوده است.  یلاول، همان انج یا یبرسند که کتاب قبل یجهنت ینبه ا ینمحقق

ها را نوشته است. کتاب ینا یشخص هر دو یکادعا وجود دارد که  یناثبات ا یبرا یزن یگرید مدرک

متفاوت  یاربس یگرد یلاست اما با سبک اناج یهکتاب اعمال رسوالن شب یونانیلوقا به سبک  نانییوسبک نوشتار 

 یرقابلالقدس، قدرت غکار روح یل،انج یهمگان یۀهد یلاز قب یمشابه یندو کتاب بر مضام ینا یناست. همچن

دو کتاب  ینا یماگر فرض کن . پسکنندیم یدتاک یحمس« نجات»مکرر کار  یفاتمقاومت اراده و کالم خدا، و توص

 یست؟شخص ک ینشخص نوشته باشد، خود ا یکرا 

که معتقد  یسنت یدگاهداد. اول، به د یمقرار خواه یرا در دو مرحله مورد بررس یلانج ینسوم یسندۀنو ما

لوقا  یشخص یزندگ یخچۀدوم، تار ۀو در مرحل پردازیمیبه نام لوقا نوشته شده م یتوسط شخص یلانج یناست که ا

 .یندازیمب یرا نوشته نگاه یلانج اینکه معتقد است لوقا  یاول به نگاه سنت یایید. بکنیمیم یرا بررس
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 دیدگاه سنتی
 یامدهآن ن یسندۀاز نام نو یذکر یچناشناس دارد چون ه اییسندهلوقا از لحاظ اصول فن نگارش، نو یلانج

نداشته  یلیدل یچه ینبوده بنابرا یچه کس یسندهکه نو دانستیقطعا م یلوس. تئوفیستآور نتعجب یادز یناست. اما ا

 در دسترس است. یسندهنو یتهو ۀدربار عاتیمنبع اطال ینبه اسم خود اشاره کند. البته، چند یسندهکه نو

ات وجود دارد. اول، نظر کندیم ییدکه نام لوقا را تا یسنت یدگاهد ییدتا یکم سه دسته از شواهد برا دست

 .گذارندیاو صحه م یسندگیکه بر نو یدعهدجد یهابخش یرموجود در سا

نمونه،  یآخر خدمت پولس با او همراه بود. برا یهاسوم در سال یلانج یسندۀکه نو کندیاشاره م عهدجدید

و « هاآن» یرو از ضم کندیم یتها داستان را از نگاه سوم شخص رواوقت یبعض یسندهدر کتاب اعمال رسوالن، نو

در  یتاستفاده از اول شخص در روا نمونه ین. آخرکندیاستفاده م «ما»اول شخص جمع  یرموارد از ضم یردر سا

 که به سفر پولس به روم اشاره دارد.  شودیم یدهد ۱۶: ۲۸ -۱: ۲۷اعمال رسوالن 

از چند همکار معدودش بود که در آن  یکیکه لوقا  دهندیموضوع، رساالت پولس نشان م ینبر ا عالوه

پولس به  شود،یم یکمرگ پولس نزد ی، وقت۱۱: ۴ یموتائوسنمونه، در دوم ت ی. براکردیم یدوران او را همراه

سوم و کتاب اعمال  یلکه لوقا انج کندیدست ثابت نم یناز ا یاطالعات« تنها لوقا با من است.»: گویدیم یموتائوست

 .بردیاحتمال آن را باال م یرا نوشته باشد ول

 . کنندیاشاره م یسندهبه لوقا به عنوان نو یزلوقا ن یلانج یهاول یهانسخه ینکه،ا دوم

 

. در واقع فقط سه مدرک در دست طلبهیرو م ییباال یکیدانش تکن یهاول یهانوشته یخیکردن قدمت تار مشخص

اونها  ینترکه مهم ی. اولکننیاستفاده م یباستان یهامشخص کردن قدمت نوشته یاز اونها برا ینماست که محقق

به  یمتن شناسییرینهاست. د یمتن شناسیینهریعلم د -کنهیدانشجوها را هم بعضا متعجب م ینالبته ا -هم هست

 یعنی «یگراف»و  یمیقد یعنی «یلیوپ». یگنم «یلیوگرافیپ»به اون  یسیکه در انگل کنهیاشاره م یباستان یهانوشته

 یکدر حد  یبعضا با خطا شناسییرینهد ینو متخصص ین. محققیمتن یا یخط شناسییرینهنوشته؛ پس همان علم د

نوشته شده چون خط  یمتن چه زمان یکقطعا بگن که  یتوننآن طرف م یاطرف  ینپنجاه سال ا امادو دهه،  یا

 کنه؛یم یداپ ییراوقات خود الفبا هم تغ ی. بعضهکنیم یداپ ییرزبان مشخص معموال تغ یکدر طول زمان در  ینوشتار

. یگنم یمتن یشناسیرینهد ینکه به ا کردهیم ییرتغ یزهاالبته منظورم نوع نوشتن الفباست، اما قطعا روش نوشتن چ

پوست  یاکه مرکب  یگرید یشآزما یا ۱۴کربن  سنجییخمثال، تار یاست. برا یمیاییش یزآنال یروش، نوع یندوم

روش  ینکنند. سوم یینتا قدمت اونرو تع کننیم یشآن نوشته شده را آزما یکه بر رو یگرید یزهر چ یا یوانح

 کردندیم یسیها را بازنوکه نوشته یمربوط خارج از متن است. کاتبان یدههر گونه نظر و عق تنم یخیقدمت تار یینتع

که ممکن است به ما  نوشتندیمتن م یرو یانشانه یاها نظر توق یاما بعض نوشتندیآنها م یرو یخیبه ندرت تار
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 یینتع یاست که معموال برا شیسه رو ین. ایمشده را مشخص کن یسیمتن بازنو یخکمک کند به طور مشخص تار

 .گیرندیمتن، مورد استفاده قرار م یختار

دکتر مارک استراوس -  

 

شناخته « ۷۵ -یپ»است که اغلب به نام  ۷۵ ۀشمار یروسلوقا پاپ یلانج یۀنسخ اول یناز قابل اعتمادتر یکی

با  یسهلوقا در مقا یلانج یهاقسمت یشترو شامل ب گرددیبرم یالدبعد از م ۱۸۰ یخنوشته به تار ین. اشودیم

 است.« لوقا یتبه روا»است و عنوان آن  یگرد ۀیاول یهانسخه

 یچه یباو تقر شناسندیم یلانج ینا یسندۀرا به عنوان نولوقا  یزن یگرد یباستان یهااز نوشته بسیاری

لوقا را به عنوان  یزن ۀیاول یسایکل یهانوشته ینکه،. سوم اکندیمنتسب نم یگریرا به کس د یلانج ینا یانوشته

 . شناسندیم یلانج یسندۀنو

 یینموراتور ۀ. قطعدهندیسوم را به لوقا نسبت م یلانج یسندگیمکررا نو یهاول یسایاز کل یمهم مدارک

 یهاول یسایاست که کل یدشده فهرست کتب عهدجدمدرک شناخته یناول گردد،یم بر یالدبعد از م ۱۸۰تا  ۱۷۰که به 

 . کندیم ییدسوم تا یلانج یسندۀنو عنوانشناخته، به صراحت لوقا را به  یقانون یا یآن را جزو کتب کانُن

 ۱۸۰تا  ۱۶۰ یخلوقا که در تار یلانج یونیضد مارس درآمدیشموجود به نام پ یز شواهد باستانا یگرد یکی

 یمعرف ینچنینلوقا را ا یلانج یخیمدرک تار ین. اکندیمورد رد م ینرا در ا یوننوشته شده که نظر مارس یالدیم

 :کندیم

 

 یبه همراه ینپس یهااز شاگردان رسوالن بوده است. در سال یکیو به کار طبابت بوده و  یهسور یۀاهل انطاک لوقا،

 نگاشت.  یهاخائ ۀرا در منطق یلشالقدس، کل انجپولس درآمد... لوقا تحت نبض روح

 

سوم قلمداد  یلانج یسندۀلوقا را به عنوان نو یسا،از رهبران قرن دوم و سوم کل یاریبس ین،بر ا عالوه

 یکه حوال یهکلمنت اسکندر کرد؛یم یزندگ یالدیم ۲۰۲تا  ۱۳۰ یهاسال ینکه ب ینیوسمثال، آر ی. برادندکریم

به  کردیم یزندگ یالدیم ۲۳۰تا  ۱۵۵ یهاسال ینکه در ب یانو ترتول کرد؛یم یزندگ ۲۱۵تا  ۱۵۰ یهاسال

 لوقا اذعان داشتند. یسندگینو

 

. از کتاب اعمال رسوالن به یمسوم بشناس یلانج یسندۀکامل لوقا را به عنوان نو ینانبا اطم تونیمیما م کنمیم فکر

به  ییدر راه در جا شدیرد م یرصغ یایآس یاز باال یکه لوقا پزشک بوده و در اصل پولس وقت بریمیم ینکته پ ینا

و به احتمال  کنندیسفر م یلیپیهه فو بعد آنها با هم ب کنهیم قات. پولس لوقا را مالشهیاسم ترواس با او روبرو م
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به سمت  یلیپیهو بعد دوباره در راه سفر پولس از ف یدهو کار طبابتش را انجام م مونهیم یلیپیهلوقا در همان ف یادز

است که پولس  کسی ده،یاز لوقا ارائه م یدکه عهد جد یری. پس تصویشهبه او ملحق م یالدیم ۵۷در سال  یماورشل

لوقا  یلاست که انج یلوقا همان شخص ینکه ا ینهبر ا ینشواهد و قرا ۀو هم کردهیبا او سفر م خته،شنایرا خوب م

 را نوشته.

واکر یتردکتر پ -  

 

. او در رساالت پولس شهیاحتماال اسم لوقا به ذهن متبادر نم یم،فقط اسم همراه پولس را حدس بزن یمبخواه اگر

موجود که او  یتتنها واقع ین. بنابرایادبه ذهن ب یگریکس د یا یطساسم ت ید. شایستن یابرجسته یتشخص

و کتاب  یلنه که نسبت دادن نام لوقا به انجکینکته اشاره م یندر رساالت پولس ندارد به ا یابرجسته یتشخص

 یلکه اناج یاشخاص یوجود داره که اسام ینا یبرا یخوب یلکه دل کنمیفکر م یرسوالن احتماال درست بوده. ول

. گشتهیافراد م یندر آن زمان دست به دست ب یلکه اناج گردهیم بر اییهاول یاربه آنها نسبت داده شده به مرحله بس

کتاب اعمال که پولس  یسندۀامر که همان نو ینکتاب به لوقا به همراه ا ینموضوع نسبت دادن ا کنممیپس فکر 

سفرها همراه و همکار  یبوده که در بعض ییهر دو کتاب همان لوقا یسندۀنو ینکهبوده احتمال ا کردهیم یرا همراه

 . بردیباال م یارپولس بوده را بس

باکم یچارددکتر ر -  

 

 ینگاه یزلوقا ن یشخص یخچۀبه تار یاییدب یم،کرد یلوقا را بررس یلنگارش انج یسنت یدگاهکه د حاال

 .یندازیمب

 

 سرگذشت شخصی
. اول، او رسول نبود. در گویدیلوقا را به ما م یشخص یزندگ ۀدربار یاصل ۀکم چهار نکتدست یدجدعهد

اول و  یاتکه در آ ئیاتیباشد که گزارش آن را داده است. به جز یعیوقا ینیکه شاهد ع رسدیواقع، لوقا به نظر نم

 :یددوم باب اول لوقا آمده گوش کن

 

گونه که آنان است، درست همان یدهاند که نزد ما به انجام رسزده یامور یتحکا یفدست به تأل یاریآنجا که بس از

 (.۲ -۱: ۱و خادمان کالم بودند به ما سپردند )لوقا  ینیکه از آغاز شاهدان ع
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کار  یک یمعرف یمورخ، اغلب برا یکدارد که  یامقدمه یاست که نوع یلچهار انج یاناز م یلیلوقا تنها انج انجیل

 ۀمانز یخیکه لوقا به طور خاص آگاهانه روش تار کندیاشاره م یشترمقدمه ب ینا ین. بنابرانویسدیآن را م یخیتار

بوده  ینیکه خودش شاهد ع کندی. ادعا نمزندیاش حرف ممقدمه رخود را به کار برده و او از منابع مورد استفاده د

شاهدان  یهابر شهادت یاو مبن یصحبت کرده و آنها را ثبت کرده. پس ما ادعا ینیکه با شاهدان ع کندیاما ادعا م

و در سفر آخرش  رسهیم یمپولس به اورشل ینکههست که بعد از ا یادوره یک. اما بعد از آن یمدار یاررا در اخت ینیع

دو  ۀدور ینکه انگار لوقا در ا رسهیدو سال در زندان است. و به نظر م یبالوقا همراه اوست؛ پولس تقر یمبه اورشل

حدود دو سال وقت داره  یزیچ یعنی یو آنجاست و فرصت کاف ینجاا ینفلسط یهاقسمت یرو سا یمساله در اورشل

 یعقوب،مثل  یبودند مصاحبه کنه، اشخاص یماورشل یسایکه عضو کل ینیبا شاهدان ع یمیمورخ قد یککه مثل 

 ینفلسط یگرد یهابخش یا یماورشل یدر حوال یا  یزرسول ن ۱۲از  یکه در آن زمان در آنجا بود. بعض یح،برادر مس

همراه  همصاحبه کرده باشه. و بعد از آن، البته، ب ینیوده که با شاهدان عب یخوب یاربس یتبودند. پس لوقا در موقع

 یادبه  یحخودشان را از آنچه از داستان مس یتکه احتماال روا خورهیم بر یگرید یکه با افراد یرهپولس به روم م

قرار داشت تا با شاهدان  یخوب یاربس یتکه لوقا در موقع یمبگ تونیمیم کنمیاو نقل کردند. پس فکر م یداشتند برا

 دست اول تماس برقرار کنه.  ینیع

باکم یچاردر -  

 

پولس از  یباشد. وقت یدهگرو یحیتها به مساست که با اُمت یجزو کسان آمدیلوقا هم به نظر م ینکه،ا دوم

پولس  ۀبا پولس بود به آنها سالم فرستاد. به نوشتاز طرف لوقا هم که در آن زمان  نوشت،ینامه م یانزندان به کولس

 :یدگوش کن ۱۴ یۀآ ۴باب  یاندر کولس

 

 (.۱۴: ۴ یان)کولس فرستندیشما را سالم م یماسد ینپزشک محبوب و همچن لوقا

 

تنها  یوستوسمرقس، و  یستاخوس،، پولس گفته بود که آر۱۱و  ۱۰ یاتاست چون در آ یموضوع مهم این

ها است که لوقا جزو امت یمنطق گیرییجهنت ین. پس، اکردندیم یکه در آن زمان با پولس همکارهستند  یهودیانی

زبان »به عنوان  یلوقا از زبان آرام که شودیم ییدتا ۱۹: ۱موجود در اعمال رسوالن  یتموضوع با واقع ینباشد. ا

 زبان خود لوقا نبود. یبود ول یهودیانزبان  ی. آرامکندیم یاد« آنها

به سبک  یدعهدجد یهااز کتاب یاریاست. بس ایکردهیلکه شخص تحص رسدیلوقا به نظر م ینکه،ا سوم

 . شودیم یدهلوقا د یلدر استفاده از زبان در انج یچیدگیپ یاند. اما نوعنوشته شده ینسبتا معمول یونانی
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 ۱۴: ۴ یاندر کولس« پزشک»پولس از او به عنوان از شناخت  یزبود ن ایکردهیللوقا شخص تحص اینکه

همه  ینبا ا یامروز نبود ول یایبا دن یسهدر مقا یددر دوران عهدجد یرسم یعلم ۀشاخ یپزشک ینکه. با اشودیم یدهد

 .  طلبیدیرا م یادگیریاز  یابا مهارت، استعداد و درجه یهنوز فرد

 هایییتاز موقع یاریاست که او خادمِ همکارِ پولس در بس ینلوقا ا یشخص یخچۀتار ۀچهارم دربار نکتۀ

 است که در کتاب اعمال رسوالن به آن اشاره شده است. 

، ۱۰ -۶: ۱۶. طبق اعمال رسوالن کندیم یفخود توص« همکار»لوقا را  یمونفل ۲۴ یۀپولس در آ همچنین

شدند. از آن نقطه  یهعازم مقدون ید از قبول دعوت بشارتآس به پولس ملحق شد و بعد از آن، او بعولوقا اول در تر

 یدهبه ثبت رس ۵: ۲۰ -۴۰: ۱۶در اعمال رسوالن  هک یلیپیهدر ف یبه بعد لوقا اغلب با پولس بود، به جز اقامت طوالن

هنگام ملحق شدن او به پولس در سفر پرمخاطره به روم نشان  ۱: ۲۷لوقا به طور خاص در اعمال  یاست. وفادار

 داده شده است.

 

 یشهدکتر بشم و هم خواستمیبود که م یا. دورهینمدوست دارم لوقا را بب ید،جد افراد عهد ۀهم یناز ب کنمیم فکر

 یزرو داره، به نظرم، چند چ یلاز اناج یکینوشتن  یستگیکه شا رسهینوبت به لوقا م ی. وقتکردیمنو وسوسه م ینا

بوده. در اعمال  یکار شخص یککار فقط  ینا ینکه،جه. اول ایگنمورد م ینر اوجود داره که در چارچوب نگاه من د

که  یستن ینا گیره؛یکه خود او هم در داستان قرار م بینیدیم یکدفعه. زنهیحرف م« ما»، لوقا از ۱۶رسوالن باب 

 فرصتو اونها  شهیو اتفاقات موجود ملحق م ی. در اصل لوقا به جمع افرادیگهرا داره به ما م یگزارش دست دوم

دوم  ۀ. نکتانگیزیهیجانه یلیخ یزهچ ینا کنمیرو تجربه کنن. فکر م یحیتمس یۀکه دوران اول کننیم یدارو پ ینا

 یصتشخ خوادیاست که م یکه لوقا مثل کس دونمیدکتر بشم، م یه خواستمیدکتره. من که خودم م یککه او  ینها

در  خوانیکه م دونینیبه خرج بدن، م یادیدقت نظر ز هایتدر نشان دادن واقع خوانیکترها مدرست بده. د

لوقا  ۀکه دربار یانکته یناونهاست. احتماال سوم یماربه سود ب یاونها به قول گیرییجهباشن چون نت یقدق یاتجزئ

و  ئیلبه اسرا یلانج یتاو در روا یدگاهبوده. د یروم - یونانی یایدن یکاو در سفر،  یدگاهکه د ینها دایبه نظرم م

باشه،  یجهان یحیمس یلکه انج یمهست ینکه ما نگران ا یاییاست. در دن ی. نگاه او جهانشهیمحدود نم ینفلسط

 یونانی یایدن یرو روم و سا یوناناو فراهم شده بود که در  یبرا یچون فرصت یمبخوان یلوقا را با درک واقع تونیمیم

 شهیبه او داده م یامکه پ یرا به فرهنگ یسیع یامکنه چطور پ رکرو داشته تا د ینکنه. او فرصت ا یزندگ یمرو -

 انتقال بده. یبه طور عمل

هارپر یودکتر است -  
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 .یندازیمب یلوقا نگاه یۀاول ینمخاطب یتبا هم به هو یاییدب یم،سوم پرداخت یلانج یسندۀبه نو ینکهاز ا بعد

 

 اولیهمخاطب 
کتاب به  یملوقا و تقد یممستق ۀکرد. اول، به اشار یمخواه یلوقا را بررس یۀما به دو روش مخاطب اول

. پردازیمیم یزدر نظر داشته ن یزتر را ناحتمال که لوقا مخاطب گسترده ین. دوم، به ااندازیمیم ینگاه تئوفیلوس

 .یملوقا شروع کن لاو ۀبه عنوان خوانند یلوسبا تئوف یکار را با نگاه یاییدب

 

 تئوفیلوس
 

آمده، به چه  ۴-۱: ۱بوده و آنچه در لوقا « که» یلوسبوده که تئوف ینا یرو یادیز یلیخ یهاها بحثقرن یط در

 ینو به هم« دوستدار خدا» یعنی یلوستئوف ۀهم آمده. خود کلم ۲ -۱: ۱اشاره شده و البته اسم او در اعمال  یکس

خوانندگان لوقاست که اصوال  ۀدهندبلکه نشان یستن یآدم واقع یک یلوستئوف یدفکر کردند که شا هایلیخ یلدل

 یاریاست.  بس یقیآدم حق یک یلوسهم هست که تئوف یگرید یباشند. احتمال اصل یسادوستداران خدا در کل یدبا

دوم معتقدند چون لوقا او را  نۀیکه من هم با نظر دوم موافقم، به گز رمایکه م یلیدل ینو به هم ین،از محقق

اشاره به مقامات  یبرا یستاکرات ۀکلم یناز هم یگرید یو لوقا بعدها در جا کنهیخطاب م «یستاکرات» یا« ابیجنعال»

 یبوده که به فرد اییژهبه طور واضح در ذهن لوقا اصطالح و ین. بنابراکنهیاستفاده م یپاو آگر یکسمثل فل یروم

به  ۴ -۱: ۱لوقا  ین،مقام باال در دولت روم بوده. عالوه بر ا اب یو احتماال منظور او کس کردهیدر مقام باال اشاره م

 یکه در قسمت اول آن مقدمه، به کس گیرهیقرار م یو  در گروه نوع ادب یستن یاثر به شخص خاص یک یمنظر تقد

 یدتول ینۀکه هز یکس شده،یم یمصاحب مقام تقد ینوع زبان به فرد یناغلب با استفاده از ا یخیشده. آثار تار یمتقد

است و همانطور که گفتم  یمیعبارت تقد ینوشته نوع ینحساب، در اصل ا ین. پس با اکردهیآن اثر را پرداخت م

 بوده. یقیفرد حق یک یلوسمطمئنم که تئوف یباتقر

بائور یویدد -  

 

 یتاو را مورد حما یهاکه نوشته یکس یعنیاو بوده،  یمال یحام یلوسکه تئوف کندیلوقا اشاره م مقدمۀ

 «یلهتئوف یستهکرات» یا «یلوستئوف یجنابعال»خود را خطاب به  ۀ، لوقا نوشت۳: ۱خود قرار داده است. در لوقا  یمال

 یعبارت برا ینل، ا. در اصشدیاطالق م مقاماست که به افراد صاحب  یاصطالح یستهکرات ۀ. کلمکندیآغاز م

  یلوسو فستوس. اگر تئوف یکسفل یاستفاده شده است: فرمانداران روم یددر کل عهدجد یگرتنها دو شخص د یفتوص

 صاحب منصب و مهم بود.  ینبود، بدون شک فرد یمقام ارشد روم یک
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 یزشاگرد لوقا ن یلوستئوف ی،بود. به نوع یمال حامی یک ۀاز رابط تریچیدهپ یلوسلوقا و تئوف ینب ۀرابط اما

 :خوانیمیم ۴ -۳: ۱بود. در لوقا 

 

شما،  یمنظم برا یکه آنها را به شکل یدمام، مصلحت چنان دکرده یرا از آغاز به دقّت بررس یزکه همه چ یزن من

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۴-۳: ۱)لوقا  یدکن یداپ یقین ید،اآنچه آموخته یبنگارم، تا از درست یلوس،تئوف یجنابعال

 

 یزندگ یتتر از رواتر و منظمکامل ۀنسخ یناست. اما لوقا ا شناختهیرا م یحمس یسایاز قبل ع تئوفیلوس

 حاصل کند.  ینانبود اطم یدهد یماز آنچه تعل یلوسرا نوشت تا تئوف یسیع

به لوقا به  خود آورد، نگاه ۀیرا به عنوان مخاطب اول یلوسلوقا به طور مشخص نام تئوف یدیمد ینکهاز ا بعد

 نخواهد بود. یدهاز فا یتر هم خالمخاطب گسترده

 

 ترمخاطب گسترده
نکته  یننوشته باشد. اول یلوساز تئوف یترمخاطب گسترده یلوقا برا یموجود دارد که فکر کن یادیز یلدال

 یبه اشتراک بگذارند. برا یکدیگررا با  شانیهانوشته یرها و ساداشتند تا نامه یلتما یهاول یحیاناست که مس ینا

 :یدگوش کن ۱۶: ۴ یانپولس در کولس ۀنمونه به نوشت

 

نامه به  یزخوانده شود؛ شما ن یزن یکیهالئود یسایکه در کل یدده یبیشما خوانده شد، ترت ینامه برا یناز آنکه ا پس

 (.۱۶: ۴ یان)کولس یدرا بخوان یکیهالئود

 

 رسدیم یخود را به اشتراک بگذارند، به نظر منطق یهاداشتند نوشته یلتما یهاول یحیانمس یی کهآنجا از

 لوقا را به اشتراک بگذارد. یهاهم راغب بوده که کتاب یلوسکه تئوف یریمفرض بگ

گفت که لوقا  توانیبه قطع م یبااست که تقر یگرید یلهم دل یلانج یادب یارسبک بس ین،بر ا عالوه

نفر را مد نظر داشته  یکنبوده که فقط  یخصوص یارا در ذهن داشته است. سبک کار، نوشته یترمخاطب گسترده

 کندیتر اشاره مگسترده یبه مخاطب یزکند نیبه آن اشاره م ۳ یۀآ ۱که لوقا در باب  یاگسترده یخیتار یقباشد. تحق

مخاطب  یرا برا یدارد که لوقا اثر بزرگ یناز ا یحاک یزتاب اعمال رسوالن نو ک یلانج یمتن طوالن ین،و عالوه بر ا

 یست؟مخاطب بزرگ ک یندر نظر داشته است. اما ا یبزرگ

او  یونانیمثال، سبک نگارش  یها نوشته باشد. برااُمّت یحیانمس یلوقا برا یبه احتمال قو آیدینظر م به

 ۀهم ینکته صحه گذاشته تا نجات برا ینخدا بر ا یپادشاه یلِ انج یهمگان یۀاو بر هد یدهاست. و تاکامت یهشب
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 یندر ا یهودیانفقط  ی،مت یلبوده اما مثل انج دارزشمن یزن یهودی یحیانمس یلوقا برا یلهاست. البته که انجقوم

 مورد خطاب قرار نگرفتند.  یلانج

خوانده و درک شود.  یخاقوام در طول تار ۀتوسط هم مقدسخواسته است که کل کتاب یشهکل، خدا هم در

 یخاص یهاتا کتاب دهدیرا مورد الهام خود قرار م یخاص یسندگانالقدس نوروح یوقت یماما مهم است که بدان

کرد  یطراح یخود را طور یللوقا انج کهمعنا  ین. به اکندیآنها عمل م یفرد یقو عال یتشخص یقاز طر یسند،بنو

مخاطبان  یسه،را مورد نظر داشت. در مقا یالدیقرن اول م یهاامّت یحیانمس یرو سا یلوستئوف یازهاین یشترکه ب

 یلشاو را هنگام خواندن انج یه. اما اگر ما لوقا و مخاطبان اولشنوندیلوقا را با فاصله و از دور م یهانوشته یامروز

 داشت. یمخودمان خواه یاو و به کار بستن آنها در زندگ یهادرک نوشته یبرا یبهتر یآمادگ بگیریم،در نظر 

 .پردازیمیآن م یتبه بحث راجع به موقع یم،لوقا را شناخت یلو مخاطب انج یسندهکه نو حال

 

 موقعیت
کرد و دوم، به  یمخواه ینگارش را بررس یخپرداخت. اول، تار یملوقا از دو نگاه خواه یلانج یتما به موقع

 .یملوقا شروع کن یلانج یخکار را با تار یاییدپرداخت. ب یمخواه یلف لوقا از نوشتن انجهد

 

 تاریخ
 یللوقا و انج یلانج ینب یسه. اول، مقاکنندیاشاره م یالدیم ۶۷و  ۶۵ ینب یخیکم دو عامل به تاردست

 یکیمرقس به عنوان  یلباشند که لوقا از انج یدهعق ینسمت سوق داده تا بر ا ینرا به ا یدجد عهد ینمرقس محقق

 ینکه اول یدیمرس یجهنت ینمرقس، ما به ا یلانج ۀدربار یخود استفاده کرده است. در درس قبل یقیاز منابع تحق

 یناست. اگر لوقا از مرقس به عنوان منبع استفاده کرده باشد، پس اول یالدیم ۶۴مرقس سال  یبرا یاحتمال یختار

 باشد.  یالدیم ۶۵احتماال  یعنی یختار ینا ینب یزمان یداو با یلانج یبرا یلاحتما یختار

بعد  یخیو احتماال به تار گرددینم بر یالدیم ۶۹بعد از  یخیکتاب اعمال رسوالن قطعا به تار ینکه،ا دوم

 یبیتقر یخپولس که در تار. مثال شهادت کندیمهم را ثبت نم یع. اعمال رسوالن وقاگرددینم بر یزن یالدیم ۶۷از 

. یالدیم ۷۰در سال  یمسقوط اورشل یا ید؛رس یانپا به یالدیم ۶۸نرون که در سال  یجفا یااتفاق افتاد  یالدیم ۶۵

 ینکهکم قبل از ادست یااتفاقات نوشته است  یناز ا یشاست که لوقا کتاب اعمال را پ یناز ا یمهم حاک یاتحذف ینا

. دقبل از نوشتن کتاب اعمال نوشته شده بو یلوقا حت یل، انج۱: ۱اشد. طبق اعمال رسوالن مطلع شده ب یعوقا یناز ا

 یببه اتمام رسانده باشد و به احتمال قر یالدیم ۶۷را قبل از سال  یلشکه لوقا انج رودیم یشتریاحتمال ب ین،بنابرا

 رسانده است. یانبه پا یمو قبل از سقوط اورشل یالدیم ۶۹آن را قبل از  یقینبه 

 .یندازیمب یبه هدف لوقا نگاه یاییدب یم،کرد ینگارش کتاب را بررس یخحال که تار 
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 هدف
 :کندیم یانب یلو نوشتن انج یقتحق یرا برا یرز یل، لوقا دال۴-۳: ۱در لوقا 

 

شما،  یمنظم برا یکه آنها را به شکل یدمام، مصلحت چنان دکرده یرا از آغاز به دقّت بررس یزکه همه چ یزن من

 (.۴ -۳: ۱)لوقا  یدکن یداپ یقین ید،اآنچه آموخته یبنگارم، تا از درست یلوس،تئوف یجنابعال

 

 یهودی سیحم یسایآنها در ع ینوپا یمانخود نوشت تا ا یهشب یهاامت یحیانو مس یلوستئوف یبرا لوقا

 کند. یترا تقو

خود داشتند.  یرو یشرا پ یبزرگ یمانیها مثل تئوفیلوس چالش اامت یحیانمس نوشت،یکه لوقا م زمانی

در روم، ترس از جفا و گسترش  یحیاننرون بر مس یجفا ینکه،. اول اشدندیم یکم دو منبع ناشها از دستچالش ینا

 یسیکه ع یحیانمس یاز مردم به ادعا یاعده هترس باعث شده بود ک ینرا دامن زده بود و ا یآن در سراسر امپراتور

 خدا را برقرار کرده شک کنند.  یپادشاه

 یهودیانبزرگ  یسایشده بودند در برابر کل یحیکه مس ییهاامت یتبر سر موقع یحیانمس ینکه،ا دوم

 ۀهم ینجات را برا یسیادعا شده بود که ع ینشک بر ا دیجاباعث ا ییتعصب و جدا ینو ا کردندیبحث و جدل م

 اقوام بشر به ارمغان آورده است. 

زده  یحاز مس یرویها که دست به پامت یماندارانِبه ا یدنبخش یناناطم یلوقا برا یدها،ترد ینپاسخ به ا در

 ۀخانواد یواقعا جزو اعضا یحیمس یهاخدا را برقرار کرده بود و امت یواقعا پادشاه یسیع ینکهبودند نامه نوشت: ا

مند حاصل کنند که از برکات نجات بهره یناناطم توانندیوفادار بمانند، م یسیو اگر به ع گرفتندیخدا قرار م یهاال

 خواهند شد.

 .یمساختار و محتوا بپرداز یعنی یموضوع اصل ینبه دوم یاییدب یم،کرد یلوقا را بررس یلانج یشینۀکه پ حال

 

 

 ساختار و محتوا
 یبزرگتر زندگ یاسیدر مق یلکه هر چهار انج یددار یادمجموعه از دروس به  یندر ا یقبل یهااز درس

مربوط به  یهاها آنها داستانوقت یتر، بعضکوچک یاسیدر نظر داشتند. اما در مق یزمان یبرا با توجه به ترت یسیع

شان را ها مطالبوقت یمرقس بعض و یکه مت یدیمنمونه، د ی. برابخشندینظم م یرا طبق اصول مختلف یسیع

 نظم داد.  یاییجغراف یترا طبق موقع یلش. در مقابل، لوقا انجیدنددر کنار هم چ ینیمع ینطبق مضام
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 ۀمقدم یکرد: ک یمخواه یملوقا را به شش بخش تقس یلدرس، ما انج ینبه هدف ما در ا یدنرس برای

 :آیندیآن م یدر پ یبه صورت گروه داستان یگرکه پنج بخش عمده د ۴تا  ۱ یاتآ ۱کوتاه در باب 

 

و رود  یهودیه ۀو بر حوز کشدیم یررا به تصو یسیع یتلوقا آغاز مأمور یلاول از انج یبخش اصل •

 .شودیم ۱۳: ۴تا  ۵: ۱ یاتبخش شامل آ ین. اکندیاردن تمرکز م

 تا  ۱۴: ۴ یاتبخش شامل آ یناست. ا یلدر جل یسیلوقا، خدمت ع یلدوم از انج یبخش اصل •

 .شودیم ۵۰: ۹

گزارش  ۲۷: ۱۹تا  ۵۱: ۹ یاترا در آ یمبه اورشل یسیلوقا، سفر ع یلسوم از انج یبخش اصل •

 .کندیم

  یاتآن را از آ یو حوال یمدر اورشل یسیخدمت ع یتلوقا، روا یلچهارم از انج یبخش اصل •

 .شودیشامل م ۳۸: ۲۱تا  ۲۸: ۱۹

 یروناو ب یامو ق یسیع یدنکش یببه صل یتلوقا، روا یلانج یاصل یانیبخش پنجم و پا یت،در نها •

 .شودیم یدهد ۵۳: ۲۴ -۱: ۲۲ یاتاست که در آ یماز اورشل

 

او قرار  یتروا یپنج بخش اصل یتمرکز خود را بر رو یم،لوقا پرداخت یلانج ۀبه بخش مقدم ییکهآنجا از

 .کنیمیکار را شروع م ۱۳: ۴تا  ۵: ۱ یاتدر آ یسیع یتداده و با بخش آغاز مأمور

 

 آغاز ماموریت عیسی
او تا قبل  یزندگ ۀو شامل هم شودیشروع م یسیقبل از تولد ع یکم یسی،ع یتلوقا از آغاز مأمور یتروا

 اوست.  یت عموماز خدم

هم پسر خدا بود و هم پسر داوود و او را هم  یسیبود که نشان دهد: ع ینها اباب ینلوقا در ا یاصل دغدغۀ

بود که  یهمان کس یا یحمس یا یحبه عنوان پسر داوود ماش یسیکند. به عالوه، ع یو هم کامال انسان یهکامال اال

 فراهم کند. ینخدا بر زم یجهان با آوردن پادشاه یقرار بود نجات را برا

تا نشان دهد که خدا در  کندیاشاره م یقخدا در عهد عت یهالوقا به طور منظم به وعده یت،روا ینا در

بردن برکات  ثیرابه خدا و به م یتنها راه وفادار یب،ترت یناست. به هم یسیع یقها از طروعده ینحال تحقق ا

 دهنده است. به عنوان پادشاه و نجات یسیع یرشپذ یقاو از طر یپادشاه
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تولد و  یسی؛و ع یددهندهتعم یحیایکرد: اعالم تولد  یمتقس یبه چهار بخش اصل توانیها را مباب این

با اعالم تولد در لوقا  یاییدپسر خداست. ب یسیع ینکهبر اثبات ا یل؛ و دو دلیحییتوسط  یسیآنها؛ شناختن ع یکودک

 .یمقسمت را شروع کن ینا ۵۶ -۵: ۱

 

 اعالم تولد
واقعه، در  ینمهم است. صدها سال قبل از ا کندیفرشته شروع م یلرا با ظهور جبرئ یلشلوقا انج ینکها

. در یدکش یدسال طول خواه صدها یلئااسر یداعالم کرده بود که تبع یلاشاره شده بود که جبرئ یالکتاب دان ۹باب 

اعالم  یللوقا، جبرئ یلبود. اما در انج واهددر اسارت خ گرفت،یخدا قرار م یداور یرز یلمدت که اسرائ ینطول ا

 است. یاناسارت در حال پا ۀدور ینکرد که ا

کاهن را  یایکرز یهودیهدر  یلکرد. جبرئ یشگوییرا پ دهندهیدتعم یحیایتولد  یل، جبرئ۲۵ -۵: ۱لوقا  در

خواهند  یحییخواهد داشت که اسم او را  یپسر ییآسااو به طور معجزه یمالقات کرد و به او گفت که زن نازا

نجات خدا  یخواهد بود تا راه را برا یلیابزرگ، ا ینب یۀالقدس از زمان تولد پر خواهد بود و به روحگذاشت. او از روح

 آمدن پسرش الل شد.  یاتا به دن یلدل ینشک کرد به هم یلجبرئ یامبه پ یاکرزآماده کند. در ابتدا، 

همراه کرد.  ۳۸ -۲۶: ۱در لوقا  یسیتولد ع ۀدربار یلرا با اعالم خبر بزرگتر جبرئ یحییاعالم تولد  لوقا

که پسر خود خدا خواهد بود. پسر  یدخواهد آفر یردر رحم او پس ییآساگفت که خدا به طور معجزه یمبه مر یلجبرئ

خود داوود را به  یاین یاو تخت پادشاه ین،دهنده است. عالوه بر انجات یخوانده خواهد شد که به معن یسیخدا ع

 ینزم یخدا را رو یابد یپسر ارشد داوود است که نجات پادشاه یا یحکه او همان ماش یمعن ینارث خواهد برد به ا

 ورد. خواهد آ

تا به  رودیم یهودیهدر  یزابتال یشدخترعمو یداربه د یمدختر عمو بودند، مر یزابتو ال یممر یی کهآنجا از

 کند،یسالم م یزابتبه ال یممر یآمده است. وقت ۵۶-۳۹: ۱مالقات در لوقا  ینکه به پسر خدا حامله است. ا یداو بگو

العمل پسرش را عکس یلالقدس پر شده  و دلاز روح افور یزابتو ال خوردیاز شوق در شکم مادرش تکان م یحیی

 یسرود یم. و در جواب، مرخواندیرا خداوند خودش م یمرا برکت داده و پسر مر یممر یزابت. الشودیمتوجه م

او  یمعظ یآمده و شاد ۵۵-۴۶: ۱ه در لوقا ک گویند،یم «یممر یایشن»که به آن سرود  خواند،یاو م یبرا یپرستش

 ابراز کرد.  آمدیفرزندش م یقکه از طر ینجات یرا برا

 .آوردیم ۵۲: ۲ -۵۷: ۱را در لوقا  یسیو ع یحیی یاز اعالم تولدها، لوقا تولدها و کودک بعد
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 تولد و کودکی
آمد و  یابه دن یرپ ینیاز والد یحیی. یافت ۸۰-۵۷: ۱در لوقا  توانیرا م یحیی یلوقا از تولد و کودک یتروا

 یاپدرش دوباره برگشت. در همان لحظه، زکر یآوردند، صدا یسهاو را به کن یم،ختنه و تقد یدر روز هشتم برا یوقت

 پسر ارشد داوود آماده خواهد کرد.  شیح،ما یالقدس پر شد و نبوت کرد که پسرش راه را برابه روح

 :یدگوش کن ۷۶ -۶۹: ۱در لوقا  یحنقش ماش یفدر توص یازکر ۀتگف به

 

مقدس خود  یامبرانبه زبان پ یربازت، چنانکه از دسداشته ا یدر خاندان خادمش، داوود، بر پا یما شاخِ نجات یبرا او

مان رحمت انکه از ما نفرت دارند، نجات بخشد، تا بر پدر یکسان ۀدست دشمنان و هم از وعده فرموده بود که ما را

که ما را از دست دشمن  کرد یاد یمپدرمان ابراه یکه برا ار یآورد؛ همان سوگند یادبه  یشو عهد مقدس خو یدبنما

 یاما ۀهم یی،و پارسا یتدر حضورش، با قدوس یم،واهمه عبادت کن یچه یدهد که او را ب مانیاریبخشد و  ییرها

 رایکرد تا راه را ب یخداوند حرکت خواه یشاپیشپ یراشد؛ ز یمتعال خوانده خواه یخدا یامبرفرزندم، پ یعمر و تو، ا

 نو(. ۀهزار ۀترجم، ۷۶-۶۹: ۱)لوقا  یاو آماده ساز

 

 یننبوت کرد که خدا قرار است ا یاو داوود بسته بود. و زکر یمخدا عهد نجات را با ابراه یق،عهد عت در

 خواهد بود که راه را آماده خواهد کرد. ییامبرپ یحیی،ها را محقق کند و پسرش وعده

 یتروا ینا ینب ینکته مواز ین. چندکندیرا گزارش م یسیع یکودک یل، لوقا تولد و اوا۵۲-۱: ۲در لوقا  بعد

و  تریطوالن یارثبت کرده بس یسیع یتولد و کودک ۀآنچه لوقا دربار یوجود دارد ول یحییاو از تولد  یقبل یتاو و روا

آمده ثبت شده  ۲۰-۱: ۲که در لوقا  الحمیتب یهودیۀ شهردر شهر داوود،  یسیبا تولد ع یتروا یناست. اتر کامل

 است. 

خوابانده  دادندیکه به احشام آب م ییجا یآمد و رو یابه دن یمحقرانه بود. او در اسطبل یاربس یسیع تولد

فرشته به  شاهانه بود. به گفته یاربودند بس یحوالکه در همان  یشد. اما اعالم تولد او توسط فرشتگان به چوپانان

 :یدگوش کن ۱۱-۱۰: ۲چوپانان در لوقا 

 

قوم است: امروز در شهر داوود،  یتمام یکه برا بخشیبس شاد یدارم، خبر تانیبرا یبشارت یراز مترسید،

 نو(. ۀهزار ۀترجم، ۱۱-۱۰: ۲است )لوقا  یحآمد. او خداوند مس یاشما به دن یبرا یادهندهنجات

 

نجات خواهد داد اعالم  یقوم خدا را از داور دهندهرا که پادشاه نجات «یلانج»همان  یاخبر خوش  فرشته

 . کردیم
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 یشستا یسیهمراه شد که خدا را به خاطر تولد ع یاز فرشتگان آسمان یمیفرشته بعد با گروه عظ یامپ این

و پادشاه  یحواقعا ماش یمپسر مر یسی،ع ۀتولد محقران رغمیکه عل کندی. لوقا به طور واضح مشخص مکردندیم

 خدا بود.  یدۀبرگز

. در معبد، کندیم یفتوص ۴۰-۲۱: ۲در لوقا  یم رادر اورشل یدر معبد یسیع یملوقا ختنه و تقد  بعد

است که نجات  ییحماش یسیرا پر و در برگرفته تا اعالم کنند که ع« آنا»مقدس  ینب ینالقدس شمعون و همچنروح

 :یدکن وشگ ۳۲ -۳۰: ۲شمعون از خدا در لوقا  یشرا به جهان خواهد آورد. به ستا

 

آشکار  یبرا ینور ی،اها فراهم کردهملت ۀهم یدگانکه در برابر د یاست، نجات یدهچشمان من نجات تو را د زیرا

 نو(. ۀهزار ۀترجم، ۳۲-۳۰: ۲)لوقا  یلقوم تو اسرائ یبرا یها و جاللقوم یگربر د یقتکردن حق

 

 کلمات را به زبان آورده بود: ینبود که خدا ا ۶: ۴۹ یاتحقق اشع این

 

. بلکه یرا بازآور یلاسرائ یانو ناج یرا برپا کن یعقوبتا اسباط  یمن بشو ۀاست که بند یلیقل یزچ ین: اگویدیم پس

 .(۶: ۴۹ یابود )اشع ینجات من خواه ینزم یو تا اقصا یدها خواهم گردانتو را نور امت

 

خواهد  یلاست که نجات و جالل را به اسرائ یحیهمان ماش یسیشمعون آشکار کرد که ع یقاز طر خدا

 نجات بدهد.  یزها خواهد برد تا آنها را نخدا را به امت یپادشاه یلانج ین،از ا یشآورد. و ب

 ۀاشار یسیع یبه مضمون فرزند ۵۲-۴۱: ۲د در لوقا در معب یسیاز ع یلوقا با داستان کوتاه یان،پا در

اما در راه  رودیم یمفصح به اورشل یدع یبرا ینشدوازده سال داشت، به همراه والد یسیع یدارد. وقت یادوباره

 ینکه با معلم کنندیم یداپ یسهکن یاطچند روز بعد او را در ح یسیع ین. والدشودیبرگشت به خانه، از آنها جدا م

 یممر یشده بودند. وقت زدهیرتمتعجب و ح یسیبودند از دانش و درک ع یسهکه در کن یکسان ۀ. همکندیصحبت م

 :یدگوش کن ۴۹: ۲در لوقا  یمبه مر یسیاو را آشکار کرد. به جواب ع یژگیو یسیروبرو شد، جواب ع یسیبا ع

 

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۴۹: ۲لوقا پدرم باشم؟ ) ۀدر خان بایدیکه م دانستیدینم مگر

 

 پسر خدا بود.  یسیبود چون ع یسیپدر ع ۀخان کنیسه

را گزارش  ۲۰-۱: ۳در لوقا  یحییتوسط  یسیشناختن ع یلوقا ماجرا یسی،و ع یحیی یاز تولد و کودک بعد

 .کندیم
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 شناختن عیسی توسط یحیی
نجات خدا آماده  یراه را برا یح،همان ماش یا یسیبا شناختن ع یبه صورت رسم یحیی یت،روا یندر ا

شان کرد تا از گناهان یقخدا را اعالم و مردم را تشو یاردن، آمدن پادشاه یاچۀدر ۀخود در حوز ۀ. او در موعظکندیم

را شناخت و آشکارا اعالم کرد که  یحماش یحییآمد،  او یشپ یدتعم یبرا یسیع ی. اما وقتیرندبگ یدتوبه کنند و تعم

همانگونه که در متون عهد  یسیگفت که ع یحییرا جفت کند.  یحمس یهارا ندارد که کفش یناستحقاق ا یحت

 ینبود که آخر یبدان معن ینخواهد داد. و ا یمدالقدس تعنبوت شده به روح ۲۹: ۳۹ یالو حزق ۳: ۴۴ یامثل اشع یقعت

 که نجات خدا کامال آشکار خواهد شد. یبود، زمان یدهفرارس ریختا ۀمرحل

 

 یابشنود  یزیقرار بود از خدا چ یلاسرائ ی، وقت۱۹در خروج باب  یقمطلب جالب است که در عهدعت ینبه ا اشاره

خود را )بشورند( و خودشان  یهالباس یدبه آنها گفته شده بود که با یاید،فرود ب یناکوه س یرو خواستیخدا م ینکها

. دادندیظهور او انجام م یابوده که مردم قبل از آمدن خدا  یزیکردن واقعا چ یزحساب، تم ین. پس با ا)کنن( یزرا تم

خواهد آمد و مردم  یداور یکه خدا برا گویدیکه او در اصل م بینیدیم ،یدتوجه کن یددهندهتعم یحیای ۀو اگر به گفت

 اده کنند.خودشون را آم ید،توبه و بعد از آن، البته تعم یبرا یدبا

ینگزردل یویددکتر د -  

 

 ید. چرا باآیدیم یحیی یشگرفتن پ یدتعم یبرا یسیکه ع بینمی. و بعد مدهدیم یدمردم را تعم یحیی یل،اناج در

 یا. آیدخودتان را آماده کن یپادشاه یو برا یدکه توبه کن گفتیم یحییکه  ینهمنظورم ا گرفت؟یکار انجام م ینا

توسط  یدخداست. پس چرا با گناهیالزم نبود. او پسر ب وا یکار برا ینواضحه که ا کرد؟یتوبه م یدهم با یسیع

او  یبوده. وقت یآماده کردن آمدن پادشاه یبرا یحیی یدتعم یمکه بدون ینهمهم ا ۀخُب، نکت گرفت؟یم یدتعم یحیی

 نظورم کنه؛یرا اعالم م یکه او آمدن پادشاه یستن یحیانمس یدمثل تعم یارن،ب یمانتوبه کنند و ا خوادیاز مردم م

گرفت، در واقع خدمت خودش  یدتعم یحییاز  یوقت یسی. عشدندیاون آماده م یبرا یدو با یادکه پادشاه داره م ینها

و به قول  کنه،یم یپندارکار با ما همذات ینبا ا یسی. عیشهشروع م یحبا خدمت مس یلدر اناج یدرا آغاز کرد. تعم

کار رو  ینتوبه کنه و چون گناهکاره ا خوادیکه م یستن یلدل ینکار به ا ین. ارسونهیرا به کمال م یراست ی،تم

ما  یندۀخودش را شروع کنه. او به عنوان نما یبشه و خدمت عموم یکیبا قومش  خوادیکه م ینها یل. دلیدهانجام م

 یحییو از  یادکه او م یلهدل ین. پس به همرسهیاوج مو صعودش به  یامکه بعد در مرگ، ق کنهیعمل م یدر زندگ

در  یحییو آنچه که  کنهیکه قراره انجامش بده رو آغاز م یخدمتش را شروع کنه و کار یتا به نوع گیرهیم یدتعم

 ببخشه.  یگرانرا آورده تا به د یاست که حاال پادشاه یتحققش بود حاال در او تحقق گرفته و او کس یآروز

دکتر استفن ولوم -  
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 یتروا ینا یانیبه بخش چهارم و پا یایدب یم،کرد یرا بررس یحییتوسط  یسیکه بحث شناختن ع حاال

 .یمبپرداز ۱۳: ۴ -۲۱: ۳به عنوان پسر خدا در لوقا  یسیع ییدتأ یعنی

 

 تایید پسر خدا
 ییدتا ۲۲-۲۱: ۳در لوقا  ییدیهتا یناول .دهدیبه عنوان پسر خدا ارائه م یسیع یمجزا برا ییدیۀلوقا سه تا

 .یدآمده گوش کن ۲۲: ۳در لوقا  یسیع یدکه از تعم یفیاوست. به توص یهاال

 

که تو پسر محبوب من  یدرس از آسمان در ییبر او فرود آمد، و ندا یهمچون کبوتر ی،به شکل جسمان القدسروح

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۲۲: ۳و من از تو خشنودم )لوقا  ی،هست

 

کرد  ییدتا یخود از آسمان به صورت عموم یالقدس و صداروح یتخدا با ظهور قابل رو یسی،ع یدتعم در

 پسر اوست.  یسیکه ع

 پسر خداست.  یسیکه ع کندیم ییدتا ۳۸ -۲۳: ۳نامه، در لوقا نسب ییدیۀلوقا با آوردن تا بعد

 ی،. اما برخالف متکندیم یگیریپ یمارتباط او به داوود و ابراه یقرا از طر یسیع ۀنامنسب ی،مثل مت لوقا،

آن  یانینامه، به بخش پانسب ینا یتدرک اهم ی. برادهدیآدم بسط م یعنی یتنامه را تا پدر کل بشرنسب ینلوقا ا

 :یدگوش کن ۳۸: ۳در لوقا 

 

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۳۸: ۳پسر آدم، پسر خدا )لوقا  یث،انوش، پس ش پسر

 

روش، لوقا به  ینداده شده بود. با ا یسیها به عکه در باب یهمان عنوان -خواند یم« پسر خدا»آدم را  لوقا

 ینهدف اول یدبه عنوان پسر خدا با یسی. عدهندیم یمآشکارا تعل یدعهدجد یهابخش یرکه سا کندیاشاره م یزیچ

« آدم آخر» یسیگفت، ع ۴۵: ۱۵ یاندر اول قرنت لهمانطور که پولس رسو یاآدم را به تحقق برساند.  یعنیپسر خدا 

 یبه انجام برساند. اما به طرز وحشتناک ینخدا را بر زم ۀبود که قرار بود اراد ینزم یغالمِ خدا رو-است. آدم پادشاه

مردم  ۀشکست آدم امور را بر دست گرفت تا نجات را به هم ۀپسر ارشد خداست که در نقط یسیما عشکست خورد. ا

 برساند.  ینزم

 است.  ۱۳-۱: ۴در لوقا  یسیخود ع یشخص ییدیۀپسر خدا تا یسیع ییدیۀتا ینآخر
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را پر کرده و او را به  یسیالقدس ع، روح۱: ۴است. مطابق قول لوقا  یاباندر ب یسیع ۀداستان وسوس این

 یکند تا پادشاه یلتا سنگ را به نان تبد کندیرا وسوسه م یسیع یطانکند. ش یشاو را آزما یطانتا ش بردیم یابانب

 یشخندیها را با نوسوسه ینا یهر دو یطان. شیندازدب ایینبه پ یسهکن یو خود را از باال یردبگ یطانها را از شبر قوم

 یو حت کندیرا رد م یطانش ۀدر پاسخ، هر سه وسوس یسی. عکندیآغاز م «یاگر تو پسر خدا هست»کلمات که  ینبا ا

 پسر خدا در آن اشاره شده است. یاز وفادار یفیکه به توص کندیرا نقل م یقاز عهدعت یبخش

 

از  یز همه، بخش. اول اکنهیمقدس نقل قول ماز کتاب یلبه چند دل یشهرودررو م یطانبا ش یاباندر ب یوقت عیسی

 ینبکشن. و به هم یرخدا نشون بدن و به تصو یقیرا به عنوان پسر حق یسیاست که ع ینا یلاناج یسندگانکار نو

عهد او با خداست. او به سراغ  ۀبه خاطر رابط کنهیکه از کالم نقل قول م بینیمیکه او را م ینها یلدل یکخاطر، 

و نگاه درست  یارهرا به نظم درب یزتا همه چ کنهینقل م کنندیم یانرا ب یعهد ۀکه رابط ییهاو از بخش یرهکالم م

 یگهکه م یلهدل یننشان بده. و به هم یطانقدرت محدود ش ینپدر و همچن یرا از اقتدار خودش در رابطه با خدا

 ۀرابط ینا یتتا به خودش اولو شهیکه از دهان خدا صادر م یابلکه از هرکلمه کنهینم یفقط به نان زندگ انسان

که او از بخش  بینیمی. اما میستهبا یطانش یهاکنه و به خودش کمک کنه در برابر وسوسه یاددآوریرا  یعهد

از  یاباندر ب یکه موس ینیمبیکنه چون در اونجا میبه طور خاص نقل قول م ۸تا  ۶باب  یهاز کالم، از تثن یخاص

در  ینکهو ا گیرندیقرار م یشدر خروج، قوم مورد آزما یابانب ۀچطور تجرب ینکهو از ا کنهیقوم خدا صحبت م ۀتجرب

. هدر مقابله با وسوس یسیع یفرزند یشآزما یعنی بینیمیم ینجاهم در ا یمشابه یار. اتفاق بسگذشتیقلب اونها چه م

در استفاده  یسهمقا ینوع بینیمیدر امتحان قبول شد. پس م یسیع یکهشکست خورد در حال یلاسرائدر اونجا قوم 

 ها هم وجود داره. وسوسه یتدر روا یسیو خود ع یلاناج یسندگانتوسط نو یقاز عهدعت

یدکتر گرگ پر -  

 

 رسد،یم یانسر خدا به پاکرده و با آدم به عنوان پ یداادامه پ یسیع ۀناموسوسه با نسب یتروا ییکهآنجا از

آدم  یطان. در آن داستان، شیدد یدایشآدم در باب سه کتاب پ ۀوسوس یتبه موازات روا یدلوقا از وسوسه را با یتروا

فرستاد. در  یابانرا به ب یتبشر ۀکرد و هم ینرا نفر قتآدم گناه کرد، خدا خل یرا در باغ عدن وسوسه کرد و وقت

مقاومت کرد و ثابت کرد که او فرزند وفادار خداست که قوم وفادار خدا را  یاباندر برابر وسوسه در ب یسیع یسه،مقا

 دوباره به بهشت خواهد آورد. 

در  یسیلوقا، خدمت ع یلدر انج یگرد یاردن، بخش اصل یو نواح یهودیهدر  یسیع یتاز آغاز مأمور بعد

 شده است. یتروا ۵۰: ۹ -۴:۱۴بخش از  ین. اکندیرا گزارش م یلجل
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 خدمت عیسی در جلیل
 کندیرا نقل م یسیع یلانج ۀآسا و موعظاز قدرت معجزه یادیز یهاخود نمونه یلبخش از انج ینلوقا در ا

 وعده داده شده بود.  یقاست که در عهدعت یالقدسشده به روحمسح یمنج یسیتا ثابت کند ع

در ناصره؛  یسیع ۀکرد: اول، موعظ یمبه پنج قسمت تقس توانیرا م یلدر جل یسیلوقا از خدمت ع روایت

از  یشترو معجزات ب یمچهارم، تعل دهنده،یدتعم یحیایو  یسیرسالت ع ینو معجزات، سوم، تفاوت ب یمدوم، تعل

انداخت.  یمخواه یها نگاهاز بخش یک. ما به هر کندیخدمت آماده م یشاگردان خود را برا یسیو پنجم، ع یسی؛ع

 .پردازیمیم ۳۰تا  ۱۴ یاتلوقا آ یلانج ۴در ناصره در باب  یسیع ۀموعظ یعنیقسمت به بخش اول  یندر ا

 

 موعظه در ناصره
. کنندیم یدتاک یلدر دوران خدمت در جل یسیع یلآسا و اعالم انجهمنوا بر قدرت معجزه ۀگانسه یلاناج

در  یسیع ۀموعظ ینرا با اول یسیبخش از خدمت ع ینمتفاوت است چون او ا یلاناج یرلوقا از سا یفاما توص

به او داده  یابود و طومار کتاب اشع نیسهدر روز سبت در ک یسی. لوقا گزارش داد که عکندیم یزادگاهش ناصره معرف

 -۱۸: ۴او در لوقا  ۀو گفت یسیکرد. به قرائت ع انگیزییرتح یرا خواند و بعد ادعا ۲-۱: ۶۱ یااشع یسیشد. بعد ع

 :یدگوش کن ۲۱

 

 یناییو ب یرانرا به اس ییرا بشارت دهم و مرا فرستاده تا رها یرانمرا مسح کرده تا فق یراخداوند بر من است، ز روح

. سپس طومار را فرو ییمبخشم، و سال لطف خداوند را اعالم نما ییرا رها یدگاناعالم کنم، و ستمد ینایانرا به ناب

سخن آغاز کرد: امروز  ینبه او چشم دوخته بودند. آنگاه چن کنیسهسپرد و بنشست. همه در  یسهخادم کن و به یچیدپ

 نو(. ۀهزار ۀترجم، ۲۱-۱۸: ۴)لوقا  یدعمل پوش ۀجام دادید،یکه بدان گوش فرام ینوشته، هنگام ینا

 

 ۀبود که  گفت ینا یسیمنظور ع «یدعمل پوش ۀجام دادید،یبه آن گوش م ینوشته وقت ینا»گفت که  یسیع وقتی

 ینکهام، بسته به ا ۵۰ یاام  ۴۹بود که در سال  یوبیلهمان سال  یقادق ین. ایوستهپ یقتبه حق یقمکتوب در عهد عت

و  شونیاجداد هایینو سرزم بخشیدیو قرض بودند م یندِ یررو که ز یافراد یدبا یلقوم اسرائ ید،چطور حساب کن

دوباره به آنها داده شده بود را به اونها برگردونند.  یوشعو  یرو که در زمان موس شونیآبا و اجدا ینزم و یسهم قوم

 رایخدا ب یتبه عنوان مش یدرا هم با یوبیل یریم،در نظر بگ یمهم و بزرگ رستگار ۀواقع یکاگر خروج را به عنوان 

 یما را نجات خواهد داد ول یرستگار کنیم،یم یزندگ سقوط کرده یایدن یندر ا یکهچون تا زمان یریمبپذ یرستگار

از  ییهارا به عنوان نشانه ینا یسیبود که ع یلدل ینخدا بود. به هم یرستگار ۀدوباره از نقش یایو اح یبازآور ینا
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 ییرها یطبقات اجتماع ی،اجتماع یآزاد کرد و آنها را از  بدنام یوهاد رتمردم را از اسا یعنیبه مردم نشان داد.  یوبیل

 خالق اونها و پدرشان بازگردوند.   یداد و اونها را به خدا

گلودو یکلما یشکش -  

 

اعالم کرد  یسیخدا منجر به نجات قوم وفادار خدا خواهد شد. ع ینبوت کرده بود که آمدن پادشاه اشعیا

 یسایِ : عدهدیرا نشان م یسیلوقا از کل خدمت ع یرتفس ینقل قول ساختار اصل یناست. ا یدهروز فرا رس ینکه ا

را با آوردن  ینخدا در زم یبود که پادشاه دهاو نبوت ش ۀدربار یقبود که در عهد عت یاهدهندنجات یح،مس یا یحماش

 نجات به قومش اعالم کرد. 

: ۷ -۳۱: ۴را در لوقا  یسیقدرتمند و معجزات ع یمنمونه از تعال یندر ناصره، لوقا چند یسیع ۀاز موعظ بعد

 .کندینقل م ۱۷

 

 تعلیم و معجزات
. کردیرا محقق م ۲-۱: ۶۱ یابود چون او نبوت اشع یحواقعا ماش یسیکه ع دهدیبخش، لوقا نشان م یندر ا

 ۱ یاتآ ۵را شفا داد و در باب  یاریافراد بس ۴۲تا  ۳۸ یاتآ ۴باب را آزاد کرد. در  یدروح پل ۳۶-۳۱: ۴در لوقا  یسیع

 خواند.  یرا به شاگرد یوحناو  یعقوبپطرس،  ۱۱تا 

: ۵در  یجافل ی، و شفا۱۵-۱۲: ۵در  یجذام یمثل شفا کنیم،یمشاهده م یبعد یاترا در آ یمشابه الگوی

 .شودیم یدهد ۳۲ -۲۷: ۵در  یمت یا یفراخواندن الو یکه بعد از به شاگرد ۲۶ -۱۷

را ثبت کرده  یسیع یمشفاها، لوقا تعال ی. اما به جاشودیتکرار م یزن یبعد یاتمشابه در آ یالگو همین

خواهد شد. در  یخواهد داد و باعث شاد یاناو به روزه پا یزیکیداد که حضور ف یمتعل یسی، ع۳۹ -۳۳: ۵است. در 

، او دوازده شاگرد خود را ۱۶ -۱۲: ۶در  وهاست شفا و نجات جان یبت براداد که روز س یمتعل یسی، ع۱۱ -۱: ۶

 کنند.  یانگذاریرا بن یلاسرائ یدداشتند نظم جد یفهانتخاب کرد تا رسوالن خاص او باشند که وظ

او نبوت کرده   ۀدربار یااست که اشع یحیو معجزات نشان داد که در واقع همان ماش یمتعال یقاز طر عیسی

 ها با خود به همراه آورده است.از اسارت یشفا و آزاد ی،رحمت خدا را در شکل آزاد چون او

به ثبت رسانده است. از  ۴۹تا  ۱۷ یاتآ ۶در باب  یسیرا از ع ینسبتا طوالن ۀقسمت، لوقا موعظ یناز ا بعد

 دارد.  یاریبس یهاشباهت ۷تا  ۵ یهاباب یسرکوه در مت ۀو با موعظ کنندیم یاددر دشت  ۀموعظه به موعظ ینا

 

که به  یگرید ۀآورده شده و موعظ ۷تا  ۵باب  یسرکوه در مت ۀکه موعظ ینهو لوقا ا یمت ینجالب ب یزاتاز تما یکی

 یاهستن  یکیدو  ینا یاشده. آ یاریباعث بحث و جدل بس ینلوقا آمده. هم ۶در باب  یگیمم« دشت ۀموعظ»اون 
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 ۀاز گفت یکوتاه یارما با قسمت بس ینکهکنم. اول ا اشاره یدبه دو مورد با ینجادر ا کنمیمجزا هستن؟ فکر م یزدو چ

 یکشه،مثال چقدر طول م یم،را بخون ۷تا  ۵باب  یکه اگر مت ینه. منظورم ایمخاص روبرو هست یطدر آن شرا یحمس

ر ینقدرا ا یمشتعال شهیو نم زنهیها داره حرف مساعتها و ساعت یح. مسیمبلند بخون یاگه با صدا یقهدق ۴۰ یدشا

منظور ما همان قطعات کوچک  یاحساب، آ ین. با ایماو روبرو هست یهااز گفته یخالصه کرد. پس، ما با قطعات

 ید،اون منطقه را بلد باش یایکه اگر جغراف ینهگفت ا یشهکه م یگرید یزاحتماال بله. چ کنمیهستن؟ خب، فکر م

خب، » ینو بگ ینها نگاه کنبه اون تپه تونینینم ماکه ش یپشت کفرناحوم وجود دارن طور ییهاتپه - البهج یلیخ

 یا یآتشفشان ۀدر واقع صخر ین،به اون نگاه کن اییگهاما اگر از جنبه د «تپه بودند. یه ینشست و مردم رو یسیع

قرار گرفته. و اگه از  یارو به سطح در یینبه سمت پا یتا هزار متر ۹۰۰ یباکه از ارتفاع تقر بیننیرا م یکم یبش

 هاییییب. سراشبینیدیرا م یگیمکه ما به آن دشت م یزهاییدر اصل هزار تا از اون چ ین،مسافت دور به اون نگاه کن

 یعنیسرکوه  ۀموعظ: یگمو م خورمیخودم را م یکو ک یو چا شینمیتپه قرار گرفتن. من هم از دور م یک یکه رو

سطح مسطح  یککه  کنمیاشاره م یزیاصل من دارم به چ رموعظه در دشت. د یگمکوه نشسته و بعد م یرو یسیع

 یقابل دسترس یسیبه ما نشان بده که ع خوادیجالبه... لوقا م یلیرابطه هست که خ ینآخر هم در ا ۀنکت یکبوده. 

را نشون بده  یحاقتدار مس خواستهیم یو همراه ماست. مت کنهیدر دشت موعظه م یحکه مس یگهم ینهم یاست برا

 . یمبه هر دو جواب برس تونیمیم یبترت ین. به ایناکوه س یرو رو یکوه و موس یرا رو یحمس مثال

رواک یتردکتر پ -  

 

برکت  یرانفق ینکهکرد. ا یدآن را نبوت کرده بود تاک یاکه اشع یبزرگ ییردشت بر تغ ۀدر موعظ عیسی

زدگان شادمان خواهند شد و خدا ناتوانان را برکت خواهد داد. اما خبر خواهند شد، ماتم یرگرسنگان س یافت،خواهند 

 یرویخواست تا او را پ یافتگانبرکت یناز ا یسی. عرفتیم ینگام فراتر از ا یکبود که  یانم یندر ا یزن یخوش

 ینداشتند. برا یهمخوان ینیزم یارهایکنند که اغلب با مع یگملکوت خدا زند یهاکنند و مطابق اصول و ارزش

 یویدن یهابا ارزش یندشمنان خودشان را دوست داشته باشند که ا یو حت هایبهاز آنها خواست تا غر یسیمثال، ع

ملکوت فقط  یاممتفاوت بود. پس پ یممان نفرت داشته باشو از دشمنان یمکن یدور هایبهاهند از غرخویکه از ما م

 با خود به همراه داشت. یزن یاخالق یفۀوظ یکبرکت نبود بلکه  یک

در مورد  یاتحقق نبوت اشع ۀدهندکه نشان یشواهد یگراز د یکیقسمت را با  یندشت، لوقا ا ۀاز موعظ بعد

زن یوهپسر مرده ب یحت ۱۶-۱۱: ۷در  شفا داد و ۷-۱: ۷را در لوقا  یغالم افسر روم یسیبرد. ع یانبود به پا یسیع

 را زنده کرد. 

 دهندهیدتعم یایحیاست که حول محور  ییهامجموعه داستان یلدر جل یسیلوقا از خدمت ع یگرد داستان

 آمده است. ۵۰-۱۸: ۷چرخد که در لوقا یم
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 یحیای تعمیددهنده
فرستاد تا از او بپرسند  یسیع یشاز شاگردان خود را به پ یاهاو عد یددهنده،تعم یحیایشدن  یبعد از زندان

به  یسیع یمشد. معجزات و تعال یادآورخود را به آنها  یدر جواب کارها یسیع ؟است یحهمان ماش یسیع یاکه آ

 ۀاست. به گفت یحواقعا ماش یسیکرد که ع ثابت یبترت ینو به هم یدرا تحقق بخش ۲-۱: ۶۱ یااشع یهاوضوح نبوت

 :یدگوش کن ۲۲: ۷در لوقا  یحییبه فرستندگان  یسیع

 

 گردند،یپاک م یانجذام روند،یلنگان راه م شوند،یم یناکه کوران ب یید،بازگو یحییبه  ایدیدهو شن یدهو آنچه د بروید

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۲۲: ۷)لوقا  شودیبشارت داده م یرانو به فق گردندیمردگان زنده م شوند،یکران شنوا م

 

به حد  توانستیهم نم یحیی ی. اما حتکندیم یاد یامبرانپ ینِ به عنوان بزرگتر یحییدر ادامه از  عیسی

در عمل، گناه زن  یسیکه ع یحتوض ینبا ا ۵۰-۴۷: ۷نکته در  ینا یشخص در ملکوت خدا برسد. لوقا رو ینکمتر

داده  یدبخشش خدا تعم یتجلب رضا یکار را براهمردم توب یحییکرد.  یدتاک یداو بخش یگناهکار را با شستن پاها

حاضر  یابه تجربه یرانبه فق یلانج ۀو موعظ یمارانب یگناهکاران، شفا یدنخدا را با بخش یپادشاه یسیبود اما ع

 کرده بود. یلمردم تبد یبرا

را  یسیاز ع یشتریو معجزات ب یمتعال ۵۶-۱: ۸لوقا در  یددهنده،تعم یحیایمربوط به  یهااز داستان بعد

 به ثبت رسانده است.

 

 

 تعالیم و معجزات
. مثل کندیم یدخدا تاک یبخش بر خبر خوش پادشاه ینو معجزات افزوده شده در ا یمتعال یندر ا یحمس

را  یپادشاه یامو اطاعت به پ یمانپاسخ همراه با ا یتاهم ۱۸-۱۶: ۸و مثل چراغدان در لوقا  ۵-۱: ۸برزگر در لوقا 

که به کالم خدا گوش  ینکته که کسان ینا یبرا کیدبا تا ۲۱ -۱۹: ۸را در لوقا  ینمضام ینو لوقا هم کندیم یفتوص

 .کندیرا تکرار م ینهمان مضام شوند،یاو محسوب م یواقع ۀخانواد کنندیو از آن اطاعت م کنندیم

بود را به ثبت رسانده  یسیاز نجات توسط ع یشیو نما ییدمعجزه را که تا ینچند ۵۶-۲۲: ۸در لوقا  بعد

 را زنده کرد.  یرا شفا داد و دختر یماررا اخراج کرد، زن ب یریطوفان را آرام کرد، روح شر یسیاست. مثال ع

: ۹خدمت در لوقا  یرا با گزارش آماده کردن دوازده رسول برا یلدر جل یسیلوقا داستان خدمت ع باالخر،

 گزارش داد. ۵۰ -۱
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 دوازده رسولآماده کردن 
 یهمان مردان ین. افرستدیم یلانج ۀشفا و موعظ یدوازه رسول خود را برا ۹-۱: ۹اول در لوقا  یسیع

نشان  ۱۷-۱۰: ۹نفر در  ۵۰۰۰آنها را انتخاب کرده بود. بعد قدرت خود را با خوراک دادن به  ۶بودند که او در لوقا 

 یزمان ۲۷-۱۸: ۹در لوقا  هایآمادگ ینا ۀکنند و هم داو اعتما یداد که به قدرت و همراه یادداد و به شاگردان خود 

 . یداست، به اوج خود رس یحمس یاموعود  یحهمان ماش یسیشاگردان اعتراف کردند که او ع که

الخصوص یعل برد،یم یانخدمت به پا یاز آماده کردن شاگردان برا یگرد یتبخش را با چند روا ینا لوقا

 -۹:۲۸در لوقا  یوحناو  یعقوبدر حضور پطرس،  یسیآنها بود. ع ۀبه آسمان بر عهد یحکه بعد از صعود مس یخدمت

: ۹در  یسیکرد. بعد ع ییدتأ یسیرا نسبت به ع دبود که پدر از آسمان تعهد خو یبار یناول ینداد و ا تئیه ییرتغ ۳۶

 ۀدر هم یسیداد. ع یمتعل ۵۰-۴۶: ۹در ملکوت در  یگبزر ۀرا انجام داد و دربار یدشوار یاراخراج روح بس ۴۵ -۳۷

 یفروتن ینکرده و در نام او خادم یهها شاگردان خود را آماده کرد تا اقتدار او را بشناسند و بر قدرت او تکداستان ینا

 شوند. یلتبد ینملکوت او در زم یبرا یباشند تا به رهبران موثر

. کندیم یفرا توص یمبه اورشل یسیلوقا، سفر ع یلدر انج یبعد یبخش اصل یل،در جل یسیاز خدمت ع بعد

 .کندیم یداادامه پ ۲۷: ۱۹تا  ۵۱: ۹قسمت در از لوقا  ینا

 

 سفر عیسی به اورشلیم
 ۲۸: ۱۹و  ۳۱: ۱۸، ۱۱: ۱۷، ۲۲: ۱۳، ۵۱: ۹پنج بار در لوقا  یمسفر به اورشل یبرا یسیع یملوقا به تصم

 : یداشارات گوش کن یناز ا یکینمونه به  ی. براکندیاشاره م

 

او را به  یرا. زیداند، به انجام خواهد رسپسر انسان نوشته ۀدربار یا. در آنجا هرآنچه انبرویمیم یمبه اورشل اینک

خواهند زد و  اشیانهخواهند کرد و آب دهان بر او انداخته، تاز ینا استهزا و توهخواهند سپرد. آنها او ر یریهودیانغ

 نو( زارۀه ۀترجم، ۳۲-۳۱: ۱۸)لوقا  .خواهند کشت

 

خدا متعهد کرده بود تا مردم  ۀخود را به انجام اراد یسیلوقا مشخص کرد که ع ین،مثل ا یمتون یقطر از

 .یدخواهد انجام یمجان او در اورشل متیبه ق ینا دانستیم ینکهرا نجات دهد، با ا

 رۀدربا یسیع یمکرد: اول، تعل یمخواه یمتقس یرا به چهار بخش اصل یمبه اورشل یسیموضوع سفر ع ما

 ی؛شاگرد یبها ۀدربار یسیع یمو مخالفان او؛ سوم، تعل یسیع ینتضاد ب ۀدوم، گزارشات لوقا دربار ی؛شاگرد یتماه

در لوقا  یشاگرد یتماه ۀدربار یسیع یمکار را با تعل یدنجات قومش. بگذار یخدا برا ۀبه نقش یسیو چهارم، تعهد ع

 .یمشروع کن ۱۳: ۱۱ -۵۱: ۹
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 ماهیت شاگردی
 یملکوت خدا و نجات قومش، او را بر آن داشت که رسوالن خاص خودش را برا یبه برقرار یسیتعهد ع

داد و به آنها هشدار  یادبشارت دادن را به آنها  یسی، ع۲۴: ۱۰-۵۱: ۹کند. در لوقا  یتخادمانه انتخاب و ترب یرهبر

آنها را به  ی،آمادگ ۀمرحل نیالقدس هم آنها را قوت داد. بعد از ابه روح یآنها دشوار خواهد بود. ول یداد که زندگ

 را موعظه کنند.  یلکرده بود فرستاد تا انج ینکه مع ییشهرها

 ینیبجهان ی،سه موضوع مرتبط به شاگردساز یمبا تعل یسی، ع۱۳: ۱۱-۲۵: ۱۰کار، در لوقا  یناز ا بعد

 محبت به خدا، و دعا بودند.  یه،موضوعات شامل، محبت به همسا ین. ایدبه آنها بخش یبزرگتر

 :کندیصورت خالصه م ینمحبت به ا ۀخود را دربار یمتعل ۲۷: ۱۰در لوقا  عیسی

 

را  اتیهفکر خود محبت نما و همسا یقوت و با تمام یجان و با تمام یدل و با تمام یخود را با تمام یخدا خداوند

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۲۷: ۱۰محبت کن )لوقا  یشتنهمچون خو

 

به ما  یقعهد عت یعتشر ۀبدهد که هم یمرا نقل کرد تا تعل ۱۸: ۱۹ یانو الو ۵: ۶یه تثن یسیع ینجا،ا در

 . یمخودمان را محبت کن یۀکه چگونه خدا و همسا دهدیم یمتعل

: ۱۰در لوقا  «یکون یسامر». مَثَل کشندیم یرقانون محبت را به تصو یندو بخش از ا ی،قسمت بعد دو

 واریهاست که محبت همسا یسامر ۀدربار یمثل داستان مشهور ین. اکشدیم یررا به تصو یهمحبت به همسا ۳۷ -۲۹

 هایلیو اسرائ هایسامر یعنیاز مردم  دستهدو  ینا ینب یکهدر حال دهد؛یاز خود نشان م یزخم یلیخود را به اسرائ

 یم. مردهدیاز محبت به خدا را نشان م یانمونه یم،، مالقات با مر۴۲-۳۸: ۱۰کشمکش وجود داشت. بعد در لوقا 

خود و  یقرار دادن خدا در زندگ یتبا اولو یداو نشان داد که ما با یمو گوش دادن به تعال یسیع یبا نشستن در پا

 .یماز اطاعت از او، محبت خود را به خدا نشان ده وگوش کردن 

قلبا و  ینکها یماو به رسوالن را با تعل ییراهنما ۳-۱: ۱۱دعا در لوقا  ۀدربار یسیع یمتعل ینکه،آخر ا دست

 . رسدیم یانو برکات ملکوت خدا دعا کنند به پا یاعطا یبا پشتکار برا

 

 یسیع یاون رو در زندگ یتاهم تونیمیبود و ما م یسیع یاز زندگ یمهمه. دعا بخش یاربس یحیانمس یبرا دعا

. او خوادیو وقت استراحت از خدا قوت م کنهیدعا م یشترب یشه،م یشتراو ب یکه هر قدر بار کار بینیمی. مینیمبب

. او قبل از انتخاب دوازده رسول خودش کردیمرتبا با پدر صحبت م یدخودش با یروحان یتازگ یکه برا دونستیم

داشت شاگردانش رو  یکرد. در واقع، وقت خواهد یانتاز اونها به او خ یکیدونست یم ینکهتمام شب را دعا کرد؛ با ا

خدمت مهم صرف  ینهمه شب را قبل از ا یسیبود که ع یلیدل ینداشت. و هم یبرو به صل ینگاه کردیانتخاب م
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 یبه خاطر کارها یماست. بعد که شاگردانش با خوشحال یبرا ییالگو یسیع یدعا در زندگ ۀدعا کرد. نمون

تو  ین،پدر، خداوند آسمان و زم»پدر را شکر کرد و گفت:  یسیاو برگشتند، ع یشکه انجام داده بودند پ ییآسامعجزه

پدر را  یسیع« .یو به کودکان آشکار کرد ینگه داشت یمخف یانرا از عاقالن و دانا یزهاچ ینچون ا کنمیرا شکر م

کار را  ینا یشترب یدکند، ما با یدعا و شکرگزار ییساگر الزم بود ع ی. حتیماو را شکر کن یدبا یزشکر کرد پس ما ن

پدر من، اگر ممکن »گفت:  یاندعا کرد و در پا یمانیبا تمام وجود در باغ جست یری،قبل از دستگ یسی. عیمانجام بد

کامل  یدر سرسپردگ یسیکه ع بینیمیپس م« تو. ۀمن بلکه به اراد ۀرا از من بردار. اما نه به اراد یالهپ یناست ا

را کامل کنه.  یتبشر ینجات برا ۀخودش با پدر دعا کرد و خواست تا نقش ۀبه خاطر رابط یسینسبت به پدر بود. ع

 یموضوع ی،پدر در زندگ یخدا ۀما به اراد یما، فرزندان خدا، دعا و سرسپردگ یکه برا دهیم یماو به ما تعل ۀنمون

 .یاتیهح

واچ یترپ دکتر -  

 

نشان از باور  کنیم،یکه چون هر وقت ما دعا م ینهدعا کنند ا یحیانمس ینکها یو مهم برا یاصل یلبه نظرم دل خُب،

گناهان ما  یبرا یسیکه چون ع ینها یمدعا کن تونیمیکه ما م یلی. تنها دلیمباور دار یلبه انج ینکها یحه؛ما به مس

به تخت  یریدر دعا با دل ینانبا اطم ونیمتی. ما میمبش یکنزد داامکان رو داد که به تخت خ ینبه ما ا یسیمرد؛ ع

 یمانکه دعا نشانگر ا ینهما ا یبرا یلدل ینفراهم کرده. پس اول ینکارا یراه را برا یسیچون ع یمبش یکنزد یضف

. دهینشون م وبه ا یزدر همه چ یشهما به خدا را هم یاست که اتکا یکه چون کار ینهدوم دعا ا یل. دلیلهما به انج

خودمون رو  ۀکه دوست داره فرزندان خودش را برکت بده و از او نان روزان ریمیپدر م یخدا یعنیما به حضور او 

و با او صحبت  پرستیمیاو رو م یم،او ارزش قائل یهست. ما برا یزپرستش خدا ن یکار به نوع ینا ی. ولطلبیمیم

 یکه در زندگ یکه هر قدم ینها زنه،یدس از او حرف ممقو کتاب شیددر دعا با یشهکه هم یتواقع ین. اکنیمیم

 یدر زندگ یخداست که حضور داره و وزن یننکته است که  ا ینبه ا یحس حضور خدا، آگاه ینا داریمیروزانه برم

 ما داره.

توئنس یکدکتر ار -  

 

 یخ. در اصل، به تاردانستیم یضف یشدن به خدا و ابزار اصل یکنزد یبرا یلهوس یندعا را بزگتر یوسل جان

که  یاصل یلدل کنمیهستند. فکر م یروحان یزندگ یاصل ۀخواندن کالم و دعا دو الزم کنید،یکه نگاه م یحیتمس

 کنیم،یدعا م ی. وقتکنهیکنه را برقرار م ایجادبا خدا  خوادیم یحیتکه مس یاکه دعا همون رابطه ینهدعا مهمه ا

اصل  ین. و ادیمیخودمون واکنش نشون م هاییدهو به شن دیم،یخدا گوش م یهابه حرف زنیم،یبا خدا حرف م

به همون  ید. برگردیمبا او رابطه برقرار کن یعنی خواد،یاست که خدا از ما م یزیارتباطه و در اصل همون چ یبرقرار
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 یهمراه یو دنبال مشارکت با آدم و حوا بود. دعا راه ما برا زدیخدا داشت در باغ عدن قدم م یدایش،ابتدا، در کتاب پ

 رابطه است.  ینا یدر پ یحیتدر دعاست چون مس یحیتمس  یاصل ۀکه هست ینهو صحبت با خداست. منظورم ا

هارپر یودکتر است -  

 

: ۱۱در لوقا  یهودو رهبران  یسیع ینب یندهالوقا به اختالف فز ی،شاگرد یتماه ۀدربار یسیع یماز تعال بعد

 .  کندیم یدتاک ۳۲: ۱۵ -۱۴

 

 تشدید اختالف
 ینکهرا سرزنش کرد. اول ا یهودیبخش از سفر خود، حداقل سه بار به عمد رهبران  یندر ا یسیع

خودش دعوت  یمردم را به پادشاه خواستیم ینکهآنها بر قوم خدا انتقاد کند. دوم ا یفضع یاز رهبر خواستیم

 یبخش خودش را برانجات ۀکفار دمصلوب کنند تا بتوان یمتا او را در اورشل خواستیاز آنها م ینکهکند و سوم ا

 . یابدخود بر آنها دست ب یگناهان قومش بپردازد و به پادشاه

 یاتدر آ یسیو ع ست«یوهاپادشاه د» یسیکه ع کنندیادعا م یهودیان، ۲۸-۱۴: ۱۱مثال، در لوقا  برای

 . کندیسرزنش م یمختلف یزهایدر پاسخ، شرارت آنها را محکوم و به چ ۵۳ -۲۹

 ی، کارها۲۱-۴ یاتنباشند. در آ یاکارر یسیانتا مثل فر دهدیبه مردم هشدار م یسی، ع۳-۱: ۱۲لوقا  در

 یازهاین ۀکه خدا هم کندیم ید، تاک۳۲-۲۲ یات. در آدهدیرا مورد حمله قرار م یهودیرهبران و مقامات  ها،یسهکن

باشند  یویبه دنبال ثروت دن یهودنباشد مثل رهبران  زمتا ال کندیملکوت خدا هستند برآورده م یرا که در پ یکسان

دچار اختالف  پذیرندیخدا را نم یکه پادشاه یبا کسان به طور قطع یروانهشدار داد که پ یسی، ع۵۹-۳۳ یاتو درآ

 خواهند شد. 

شان خواست تا از گناهان یلاسرائ ۀادامه داد و از هم یهودبه مخالفت با رهبران  یسی، ع۹-۱: ۱۳لوقا  در

 یسهکن یهودیزن مفلوج در روز سبت شدت گرفت که رهبر  یاختالف با شفا ین، ا۱۷-۱۰ یاتتوبه کنند. بعد در آ

به ملکوت خدا  کنندیکه فکر م یاز کسان یاریداد که بس یمتعل یسی، ع۳۰-۱۸ یاتکرد و در آ یرا به شدت عصبان

بودند.  یسیآنها مدنظر ع یروانحاکم و پ یهودیخواهند کرد، به آن وارد نخواهند شد که به وضوح  رهبران  یداراه پ

هِرود که قصد کشتن او را داشت  یهودیو پادشاه  یسیع ین، لوقا گزارش داد که تنش ب۳۵-۳۱ یاتدر آ یان،ر پاد

 باال گرفت. 

 ی، روز سبت مرد۲۴-۱ یات. در آکندیم یکرا تحر یهودیاز قبل رهبران  یشترب یحت یسی، ع۱۴لوقا  در

از آنها  یکی یاشاره کرد که حت یاتحلو یتقاد قرار داد. حترا مورد ان یهودرهبران  یویدن یهارا شفا داد و بعد ارزش
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روان خود هشدار داد که ممکن است به خاطر اختالف ی، به پ۳۴-۲۵ یاتهم وارث ملکوت خدا نخواهند شد. بعد در آ

 از دست بدهند.  یزندگ ینخود را در ا یزهمه چ کنندیم یکه با آنها دشمن یبا کسان

 یدگمشده، دوباره به تشد یزهایخود در باب چ یها، با مَثَل۲و  ۱ یاتآ ۱۵در باب  یابعد از مقدمه عیسی

 یندر هر کدام از ا یسیگمشده، و پسر گمشده. ع ۀدامن زد: مثل گوسفند گمشده، سک یهودیاختالف با رهبران 

خدا فرزندانش را از  یرا رد کنند و وقت تیعشر ینو معلم یسیانفر یاکاریخود دعوت کرد تا ر یروانها، از پداستان

 کنند.  یکرد شاد یداجهان پ ۀگناهکاران گمشد یانم

بر داستان سفر  یهود،اختالف با رهبران  یدو تشد یذات شاگردساز ۀدربار یسیع یمبعد از گزارش تعل لوقا

 کرد. یدتاک ۳۰: ۱۸-۱: ۱۶در لوقا  یشاگرد یبها ۀدربار یمبه اورشل یسیع

 

 بهای شاگردی
خواهد بود.  یسیخود ع یزندگ یهاو شب یآنها در پادشاه یبدانند که زندگ خواستیخود م یرواناز پ یسیع

وفادار ماندن به خدا در جنگ و تالش خواهند  یمورد آزار قرار خواهند گرفت و برا یویآنها هم توسط رهبران دن

خود را مثل  هایییاست که دارا ینا ستلزمم یکه شاگرد داد یمتعل یسی، ع۱۰: ۱۷تا  ۱: ۱۶ یاتبود. با شروع آ

اهداف او از آنها  یخود محول کرده تا تماما برا یشکارانرا به ما به عنوان پ یزخدا بدانند که خدا همه چ ییدارا

ثروتمندان را از درک و  یباشند که حت یممکن است مانع ینیهشدار داد که برکات زم ین. او همچنیماستفاده کن

داد که هر قدر هم کار خوب  ینانکرد و به ما اطم یقو توبه را تشو یماناو ا یت،بازدارند. در نها یقیحق یلانج یافترد

 . کنندیخدا را برآورده نم ۀهنوز خواست یزما ن یکارها ینبهتر یم،انجام بده

 یادن ینکه در ا یخوب یزهایپرداخت. چ یادن یندر ا یینها یبه داور ۸ یۀآ ۱۸تا  ۱۱ یهآ ۱۷در باب  عیسی

که خدا در  یمو دعا کن ینیمباعث شود که ما عدالت خدا را بب یدها و عدالت باداشته ی،مثل سالمت کنیمیم یافتدر

هستند.  یمحکوم به نابود یینها یدر داور یزهاچ این ۀحال، هم ینبرکت دهد. با ا یزهاچ ینما را به ا یزندگ ینا

 ما به آن باشد.  یدهمه ام یدکه با آیندیخدا م یابد یفقط در پاداش پادشاه یو عدالت واقع یثروت، سالمت

چون تنها  بردیم یانبه پا یبر فروتن یدرا با تاک ۳۰-۹: ۱۸بخش در لوقا  یننظرات، ا ینهمگام با ا عیسی

 برد.  و آن را به ارث خواهند کنندیم یافترا در یابد یاتفروتنان آمرزش و برکت و ح

 -۳۱: ۱۸نجات قومش در لوقا  یخدا برا ۀبر تعهد او به نقش یدرا با تاک یمبه اورشل یسیداستان سفر ع لوقا

 .بردیم یانبه پا ۲۷: ۱۹
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 تعهد عیسی
: ۱۸بود که مرگ خودش را در لوقا  ینخدا نشان داد ا ۀبا آن تعهد خود را به نقش یسیکه ع یروش یناول

پدرش  ۀو مصمم بود که مطابق نقش یردنجات قومش بم یبرا یدکه با دانستیم یسیکرد. ع یشگوییپ ۳۴ -۳۱

 عمل کند. 

او  یشکه به پ ینجات با برکت دادن مردم یخدا برا ۀبخش، تعهدش را نسبت به نقش ینبعد از ا عیسی

آمده  ۱۰-۱: ۱۹که در لوقا  یرباجگ یاو را شفا داد و زک ۴۳-۳۵: ۱۸که در لوقا  ایییننشان داد. مثل مرد ناب آمدندیم

، قرار بود که ۲-۱: ۶۱ یااشع یهااما مطابق وعده ندبودند که معموال از اجتماع طرد شده بود یمردمان ینهااست. ا

 : یدد ۱۰-۹: ۱۹در لوقا  یبه زک یسیع ۀدر گفت توانیرا م ینکنند. ا یافتخدا را در یارث بزرگ پادشاه

 

 یدپسر انسان آمده تا گمشده را بجو یرااست. ز یمفرزند ابراه یزمرد ن ینخانه آمده است، چرا که ا یننجات به ا امروز

 نو( ۀهزار ترجمۀ، ۱۰ – ۹: ۱۹و نجات بخشد )لوقا 

 

 یتولئکرد که مس یفرا تعر یهمباشران پادشا یا یشکارانمثل پ یسی، ع۲۷-۱۱: ۱۹در لوقا  ینکه،آخر ا دست

 یم،شو یمخدا سه یدر پادشاه خواهیمیمثل نشان داد که اگر م ینخود به آنها سپرده بود. ا یابرا به در غ خود پول

 .یمخدا متعهد باش ۀنسبت به نقش یسیمثل ع یدبا

 یبخش اصل ینپنجم ینگزارش کرد. ا یمخدمت او را در اورشل یم،به اورشل یسیسفر ع یفبعد از توص لوقا

 .کندیم یداادامه پ ۳۸ یۀآ ۲۱تا باب  ۲۸ یۀآ ۱۹لوقاست که از باب  یلانج

 

 خدمت عیسی در اورشلیم و حوالی آن
 ییو خوشامدگو یمبه اورشل یسیبا ورود ع ۴۴-۲۸: ۱۹در لوقا  یمدر اورشل یسیگزارش لوقا از خدمت ع

 . دشویشروع م یاهوو ه یدمردم با تمج

: ۱۹واقعه در لوقا  ینبود که معبد را از وجود تاجران پاک کرد. ا ینبعد از ورود به شهر، ا یسیکار ع اولین

بود محکوم کرد و  یدهرا به فساد کش یهودیو پرستش  یکه زندگ یآلودگناه یکار کارها ینآمده است. ا ۴۶ -۴۵

  بود. یهودیبه رهبران  یبزرگ ینکار توه ینجهت ا ینبه هم

 

 

 هاییمتعل یلی. درست مثل درک خیمدار یازن یقمربوط به عهد عت یخیتار یشینۀدر معبد به پ یسیدرک کار ع برای

در دست ساخت  یکله ینها ارا به ثبت رسونده. سال یکله یم، تقد۸. کتاب اول پادشاهان باب یددر عهدجد یگهد
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مرا بشنو،  یهایایشن» : یگهو م خوادیپادشاه از خدا در دعا م یمانسل رسه،یکار ساخت به اتمام م یبوده. وقت

ها ما را بشنو خود در آسمان یگاهکنند، بشنو؛ از جایم یمکان رو ینا یکه به سو یقوم خود را، هنگام یهایایشن

 یکنه و از جا دعا یدهکه نام بزرگ خدا را شن اییبهغر یپادشاه دعا کرد که وقت یمانبه عالوه، سل« و ما را ببخش.

اسم خدا را بشناسند و از او  ینمردم زم ۀاو گوش خواهد داد تا هم یدعا کنه، خدا به دعا یکلتا در ه یادب دوری

 ۀرا به الن یکله ینیمقامات د یوقت یسی،نام خدا ساخته شده. پس در زمان ع یبرا یکله ینبترسند و بدانند که ا

 یاکردن  یزتم ین،شده بود. عالوه بر ا یننام خدا عج با یکلکردن، چون ه ینکردند، به نام خدا توه یلدزدان تبد

 یقیحق یکلچون او ه کردیاشاره م یسیبه خود ع یکلهم داشت. ه یکیسمبول یمعان یسیاز جانب ع یکلزدودن ه

 یسیچون ما در نام ع آمدندیاو م یشدعا پ یها براقوم ۀبود که هم یکلیه یوستنپ یقتبه حق یسیاست. ع ییو نها

 یکلهمان زدودن ه یا یسیکار ع یتبه اهم یمببر یپ یکله یبه معنا یق. پس اگر ما در عهد عتکنیمیم دعابه پدر 

 . بریمیم یخدا پ یآن با آمدن پادشاه ۀو رابط

واچ یتردکتر پ -  

 

 

 تونستنیهاست که ماجتماع امت یاتح یا یکله ۀرا ناراحت کرده به خاطرِ محوط یسیع یادبه نظر م ینجاکه ا چیزی

که فقط  یکله یبه بخش داخل تونستنینم ی. ولتونستنیها هم مامت یان؛وارد بشن و به حضور خالق جهان ب

 یانب تونستنیونها م. ایریهودیانهمان غ یابود  هاامت یبرا یرونیب یاطداخل بشن بِرَن. اما ح تونستنیم یهودیان

هدف  ینا یها در اون فضا براامت یبرا ییاونها نبود. جا یدعا برا یبرا ییجا یگهد یتوضع یناونجا و دعا کنن. با ا

به  گردونهیم کردن بر یزو کارکرد اون فضا را با تم کنهیم یارا اح یکله یسیکه ع بینیمیوجود نداشت. پس م

 و دعا کنن. یانها تا بتونن به اونجا بامت یبرا انیمک

یدکتر گِرِگ پِر -  

 

گذراند  یمبه تعل یسهکن ۀچند روز بعد را در محوط یسیع خوانیم،یم ۳۸: ۲۱-۴۷: ۱۹که در لوقا  همانطور

کرد و او همچنان به  یداشدت پ یهودیمدت، اختالف او با رهبران  ینا ی. در طگفتیخدا سخن م یو از پادشاه

 ینکه معلم ی. به کارکشیدندیچالش م هرا ب یسیو آنها هم اقتدار ع کردیآنها را محکوم م شانیطر کارهاخا

 :یدانجام دادند گوش کن ۲۰: ۲۰و کاهن اعظم در لوقا  یعتشر

 

 یزیدستاو یسیبودند که از سخنان ع ینا ی. آنها در پدادندیجلوه م یقنزد او فرستادند که خود را صد جاسوسانی

 هزاره نو( ۀترجم، ۲۰: ۲۰. )لوقا یابندب یاو به قدرت و اقتدار وال یمتسل یبرا
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برنداشت.  یقتحق یمبه دام انداختن او بودند دست از تعل یدر پ یرافراد شر ینکهفقط به خاطر ا یسیع اما

 خطاب به انبوه مردم گفت: ۴۷-۴۶: ۲۰کرد. او در لوقا  یخبلکه، آشکارا آنها را توب

 

و در  یند،بلند راه بروند و مردم در کوچه و بازار آنها را سالم گو یکه دوست دارند در قبا یدبرحذر باش یند یعلما از

را غارت  زنانیوهب یهاخانه یی. از سوینندس بنشبر صدر مجل یافتهارا داشته باشند و در ض یجا ینبهتر هایسهکن

: ۲۰تر خواهد بود )لوقا سخت یبس ینان. مکافات ادهندیخود را طول م یتظاهر، دعا یسو، برا یگرو از د کنندیم

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۴۶-۴۷

 

دهنده  نجات یحِ او به عنوان ماش یرفتناز پذ یلاسرائ یخوددار شد،یم تریکنزد یمبه اورشل یسیع وقتی

بزرگتر بود. در  یاز داور یافاجعه فقط شمه ینشهر اعالم کند. اما ا ینابود ۀنبوت خود را دربار یسیباعث شد که ع

از شاگردان  یسیع یل،دل ینگردد، همه در برابر او حساب پس خواهند داد و به هم در جالل باز یسیع یروز آخر، وقت

 کنند و منتظر بازگشت او باشند.  یرویتا با تمام وجود او را پ خواهدیم یاخود در هر دوره

مصلوب شدن و  یتروا یعنیلوقا  یلاز انج یبخش اصل ینآخر یم،در اورشل یسیاز گزارش خدمت ع بعد

 .کنیمیم یبررس ۵۳: ۲۴-۱: ۲۲را در لوقا  یمدر خارج از اورشل یسیع یامق

 

 لوب شدن و قیام عیسیمص
قومش محقق کرد.  ینجات را در عمل برا یسیکه چگونه ع دهدیم یحلوقا توض یل،بخش از انج یندر ا

کفاره به انجام رساند و تخت پدرش داوود را به عنوان پادشاه  یخود به عنوان قربان یمرا با تقد یپدر آسمان ۀاو نقش

 کند.  ییبر قومش فرمانروا به عنوان پادشاه ینکرد تا بعد از ا یافتدر

کرد: بازداشت، محاکمه و مرگ  یمبه دو قسمت تقس توانیرا م یسیع یاملوقا از مصلوب شدن و ق گزارش

در  یسیبه بخش اول از بازداشت، محاکمه و مرگ ع یاییدو صعود او در بخش دوم. ب یامدر بخش اول و ق یسیع

 .یندازیمب ینگاه ۵۶: ۲۳ -۱: ۲۲لوقا 

 

 بازداشت، محاکمه و مرگ
. بعد، شودیشروع م یسیبه ع یانتبا داستان خ ۶-۱: ۲۲در لوقا  یسیبازداشت، محاکمه و مرگ ع یتروا

از او را  یرویپ ۀانکار پطرس دربار ینو همچن یهودا یانتخ یسیثبت شده، ع ۳۸-۷ یاتشام آخر، که در آ یدر ط



انجیل به روایت لوقا: ۴درس   اناجیل   
 

 

-31- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

و تسلط  اشیشاگردان در پادشاه یگاهجا زبه شاگردانش ا یسیتلخ، ع هاییشگوییپ ینا یان. اما در مکندیم نبوت

 . دهدیم یناناطم یعوقا ۀاو بر هم

 یاردعا بس یدر ط یسیآمده است. ع ۴۶-۳۹: ۲۲در لوقا  یتوندر کوه ز یسیع یاز شام آخر، دعا بعد

. اما یدد یباز سرگذراندن صل یاو از پدر برا ۀآلود او و تالش و خواستدر عرق خون شودیرا م ینمضطرب بود و ا

 پدر دست برنداشت.  ۀخود به نقش تعهددر  یاو  یهرگز از اعتماد محکم خود به پدر آسمان یسیع یان،م یندر ا

رفت که به  یشبه پ ۶۲-۵۴ یاتمربوط به انکار پطرس در آ یع، با وقا۵۳-۴۷: ۲۲در لوقا  یسیع بازداشت

. یافتادامه  ۵۲: ۲۳ -۶۲: ۲۲و هرود در  یالطسپ یهودی،در حضور رهبران  یسیع ۀمربوط به محاکم یعوقا یبترت

که مستحق  دانستندیروم م یامپراطور لیهع یگناه از ارتکاب هر گونه جرمیرا ب یسیهر دو ع یپالطسو  یرودیسه

 یبرا به صل گناهیب یسایشد و ع یمحاضر تسل یتو جمع یهودیبه فشار رهبران  یالطسحکم مرگ باشد. اما پ

 محکوم کرد. 

 

متعجب  یسیحاضر در محاکمه و مرگ ع یتالعمل جمعاز عکس هاوقتیبعض خوننیرو م یلاناج یوقت مردم

. ینو باراباس را آزاد کن ینرا بکش یسیکه ع زنندیم یادو مردم دارن فر یالطسدر برابر مردم و پ یسیع شن؛یم

به  یله مردم گناهکار هستن و ما تماینکا یم،در ذهنمون داشته باش یداست که با یجواب، عمق گناه انسان یک

چون در اون لحظه  دیمیو کار غلط را انجام م بازیمیم یتخودمون را به جو و احساس جمع ینکه. ایمدار عدالتییب

و  شیمیم یرجوگ یعنی. دیمیرا انجام م پسندنیکه همه م یکار یا کنهیت مرا راح یالمونکه خ یو مکان کار

در نظر  یدبا کنمیکه فکر م اییگهد یزوجود داشته. چ یسیع ۀجنبه در محاکم ینا کنمیم فکر. من کنیمیاشتباه م

 یستادها یسیع یهبودند و واقعا عل یدهعقهم هایسیبودند که واقعا با فر یحاضر جزو افراد یتکه جمع ینهداشت ا

در  ی. اگر کاریرنرو ازشون بگ تشونکه قدر ترسیدندیم هایاز روم ترسیدن،یم یسیبودن. کاهنان اعظم که از ع

کارها  ینا یطرف با بزدل یهکنن. پس از  یدااختالف پ هایبا روم یاسیممکن بود از لحاظ س کردندینم یسیمورد ع

هم منحرف بودند  یاتیترسو انجام دادند منحرف کننده بود. اما چون از لحاظ االه هاییسیفر که ییرا کردن. کارها

که در آنجا جمع شده  یتیراحت بشن. جمع یسیاز دست ع یدست به مخالفت با او زدند و دوست داشتند به نوع

ازش نداشتن. مهمه که به سر س یسیبودند که احتماال با ع یمردم نبودند بلکه گروه منتخب از کسان ۀبودند هم

 یهودیرسوالن هم  دند،بو یهودیدر واقع  یساکل ییابتدا یدر روزها یهاول یحیانمس ۀکه هم یمخاطر داشته باش

خالص بشن.  یسیاز دست ع خواستندیبودند که کامال م یهودیاناز  یلیخ ینکهبود و ا یهودیهم  یسیبودند، خود ع

در طول  یسیبودند که ع یاز کسان یاحتماال بخش کوچک زدندیم یادفر یبهم که مرگ او را کنار صل یکسان

 کرده بود.  یداخدمتش با آنها تماس پ

یلماندکتر فرانک ت -  



انجیل به روایت لوقا: ۴درس   اناجیل   
 

 

-32- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

 

 

بلکه بر  کندینم یدتاک یسیبر مرگ ع یسیع ۀلوقا از بازداشت و محاکم یتکه روا ینجاستجالب ا نکتۀ

 :یدگوش کن ۷۰-۶۷: ۲۲در لوقا  یهودیو رهبران  یسیع ینب ۀ. به مکالمیحماش یا یحاو به عنوان مس یتهو

 

 یدکرد و اگر از شما بپرسم، پاسخم نخواه یدسخنم را باور نخواه یم،به ما بگو. پاسخ داد: اگر بگو یحی،تو مس اگر

در  یی؟تو پسر خدا یاگفتند: پس آ یپس، پسر انسان به دست راست قدرت خدا خواهد نشست. همگ ینداد. اما از ا

 نو(. ۀهزار رجمۀت، ۷۰-۶۷: ۲۲که هستم )لوقا  یدپاسخ گفت: شما خود گفت

 

اصطالحات به  ینا ۀ. همکندیپسر انسان، و پسر خدا قلمداد م یح،خود را به عنوان مس یسیمتن ع ینا در

 شده بود.  یشگوییپ یقبوده که در عهدعت یحکه او همان ماش کنندیاشاره م یتواقع ینا

، لوقا دو بار ۴۶و  ۴۳ یات. در آشودیم یتروا ۴۹-۲۶: ۲۳در لوقا  یحاز محاکمه، مصلوب شدن مس بعد

. کندیار ماز آن نزده بودند را تکر یحرف یلاناج یسندگاننو یربه زبان آورده بود و سا یبصل یرو یسیرا که ع یکلمات

از  یزلبر یسیع ینکهکرده بود اشاره داشتند: اول ا یدبدانها تاک یلشکه لوقا بارها در انج یادو کلمه بر دو نکته ینا

: ۲۳داشت. در لوقا  یناننظر داشت اطم یررا ز یعوقا ینا ۀبه پدرش که هم یسیع ینکهبود و دوم ا ینوایانمحبت به ب

به او  کرد،یاو را آرام م یکهکنار او قرار داشت با شفقت صحبت کرد و در حال یبکه در صل یبه دزد یسی، ع۴۳

 گفت: 

 

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۴۳: ۲۳)لوقا  .بود یامروز با من در فردوس خواه گویم،یبه تو م آمین،

 

 زد و گفت:  یادپدرش فر ی، به سو۴۶ یۀدر آ و

 

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۴۶: ۲۳)لوقا  .مسپاریپدر، روح خود را به دستان تو م ای

 

به پدرش  ینانو اطم یگراناز محبت به د یزخداوند ما قبل از مرگش لبر یانیروشن کرد که لحظات پا لوقا

به  ینتدف یبرا یسیو آماده نبودن جسد ع یدر قبر سنگ یسیع ین، لوقا داستان تدف۵۶-۵۰: ۲۳بود. بعد در لوقا 

 کرده است. یتخاطر شروع روز سبت را روا
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. هر کردندیم یپندارچطور همذات یسیلوقا با رنج ع یدۀکه خوانندگان جفاد یستنکته دشوار ن ینا درک

رنج به خاطر آنها بود.  ینا ینکهتر از همه ابدتر از آن را تجربه کرده بود. و مهم یسیع آمد،یکه به سر آنها م ییجفا

حاضر  یدبا یزجانش را فدا کند، به طور قطع آنها ن یآنها حاضر شده بود که به خاطر آنها رنج بکشد و حتاگر خداوند 

به  یسینبود. همانطور که ع یخشک و خال یبده یکفقط  ینا یو جان بدهند. ول یندبه خاطر او رنج بب شدندیم

 . یدن پاداش خواهند دشارنج یبرا یزاو ن یعمط یروانپ ید،خاطر اطاعت و رنج خود پاداش د

خود را با داستان  یلانج یسی،مربوط به بازداشت و محاکمه و مرگ ع یعوقا یفلوقا بعد از توص یان،پا در

 .بردیم یانبه پا ۵۳-۱: ۲۴در لوقا  یسیو صعود ع یامق

 

 قیام و صعود
شاگردان  یاز شگفت یحاک یو ناباور آوریامپ ۀفرشت یسی،ع ی، لوقا داستان قبر خال۱۲تا  ۱ یاتآ ۲۴در باب 

که به  یکسان ۀکرده بود. او به خاطر خودش و هم یاماش از مردگان قمطابق گفته یسی. عکندیرا گزارش م یحمس

 داشتند بر مرگ غلبه کرده بود.  یماناو ا

دان را در راه به دونفر از شاگر یسیع یوستنو پ گیردیم یداستان را در همان روز پ ۀادام ۳۵-۱۳: ۲۴ لوقا

که  یزیاو بخوانند. هر چ یامبه خدمت و ق یرا با نگاه یقداد که عهدعت یمبه آنها تعل یسی. عکندیم یفعموآس تعر

 بخش او اشاره داشت.نجات یتو مامور یسیبود، به ع یدهمقدس به ثبت رسدر کتاب

شهادت بدهند  یعوقا ینکرد تا به ا یقبه شاگردانش ظاهر شد و آنها را تشو یسی، ع۴۹-۳۶: ۲۴در لوقا  بعد

ها برسانند. بعد لوقا صحنه خبر خوش توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ۀاو را با موعظ یتو به آنها گفت تا مامور

قدرت  یالقدس برافرستادن روح ۀو از وعد کندمیکتاب اعمال رسوالن آماده  یعنیجلد دوم کتاب خود  یرا برا

 .دهدیخبر م یتمامور ینانجام ا یبه شاگردان برا یدنبخش

. شاگردان در رساندیم یانبه پا ۵۳-۵۰: ۲۴به آسمان در  یسیع یخود را با صعود جسمان یلانج لوقا

: ۲که فرشته در لوقا  یمیعظ یخدا زدند. خبر خوش شاد یشو ستا یمعجزه، دست به پرستش، شاد ینواکنش به ا

 آنها بود.  ۀدهندنجات یروز،کرده و پ یامخداوند ق یسی. عیداعالم کرده بود، باالخره به قوم خدا رس ۱۰

آنها بوده است.  یبرا یدرست ینۀگز یسیاز ع یرویها نوشت که پامت یا یریهودیغ یماندارانا ییددر تا لوقا

 یخدا برا ۀاز نقش یبخش یسیع یاز زندگ یانشان داد که هر جنبه یلش،انج یلوقا با استفاده از ساختار و محتوا

نجات به  ۀدربار ینب یایاشع یشگوییتحقق پ یبرا هاو بوده است. او پسر خدا و پسر داوود بود ک یپادشاه یبرقرار

خود گرفت. او واقعا  ۀسلط یراقوام را ز ۀبود که هم یو لطف یضف ناپذیریمقدرت تسل یسیجهان آمده بود. ع ینا

 را یو هر کس آوردیاز نوع بشر به ارمغان م یاهر خانواده یگذاشته بود. او واقعا نجات را برا یانخدا را بن یپادشاه

 نجات خواهد داد.  یاوردب یمانکه به او ا
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خود را مورد  یموضوع اصل ینتا آخر یمالوقا، حال آماده یلانج یو ساختار و محتوا یشینهبه پ ینگاه با

 پرداخت. یمخواه کندیم یدکه لوقا بدانها تاک یاصل ینبخش از درس، به مضام ین. در ایمقرار ده یبررس

 

 مضامین اصلی
 یمرقس و لوقا، مضمون اصل ی،مت یلانج یعنیهمنوا  یلکه هر سه انج ییمبگو توانیمیم ی،به طور کل

 ین. اما هر کدام از اآوردیخدا را به ارمغان م یاست که پادشاه یحهمان مس یسیع یعنی کنندیرا مطرح م یکسانی

 یموضوع را بررس ینلوقا ا یلدر انج چون. پس کنندیبرخورد م یمختلف یهابه روش یموضوع اصل ینبا ا یلسه انج

 کرد.  یمخواه یدخدا به عنوان نجات تاک یز پادشاهلوقا ا یفپس به توص کنیم،یم

. کندیاستفاده م نویسانیلانج یراز هر سا یشترمورد و ب ۲۵دست کم در « نجات» ۀخانواداز کلمات هم لوقا

 ماست.  یمخدا نجات عظ یداد که پادشاه یمکرد و تعل یدما به نجات تاک یازو ن یحاسفناک ما بدون مس یتاو بر وضع

شر  یداز ق یبه آزاد توانیمیدارد. نجات را م یشهر یقدر عهدعت یحبه ماش یددر ام یقاعم« نجات» اصطالح

 دهدیم یمبه قوم خود تعل یاو به طور خاص در کتب انب یق. خدا در سرتاسر عهدعتیمکن یفخدا بر گناه تعر یو داور

 حضور آن را با خود به همراه خواهد آورد.  یحت وگناه  یراتنجات از تاث یادهندهنجات یا یحکه باالخره ماش

لوقا را به سه بخش مرتبط  یلانج یاصل ینمضام ۀلوقا بر نجات، موضوع بحث خود را دربار یدبا تاک همگام

 یمرا مدنظر خواه یلوقا از نجات شخص یف. اول، توصکنیمیم یمتقس یحبخش مسمختلف کار نجات یهابه جنبه

 یافته،نجات یهاگرفت و سوم، به انواع انسان یمدهنده را مدنظر خواهاز خدا به عنوان نجات یریگرفت. دوم، تصو

 .یملوقا از نجات شروع کن یفکار را با توص یاییدانداخت. ب یمخواه ینگاه

 

 توصیف نجات
« نجات»هاست. ساناحواالت ان ییرله تغئاصوال مس یخود نشان داد که نجات شخص یللوقا در کل انج

 ییرو از لعنت به برکت تغ کندیو سرنوشت آنها را متحول م دهدیم ییرآنها را در برابر خدا تغ یتو موقع یتشخص

 . دهدیم

 یابد یو به سمت نابود یماز طرف خدا محکوم شد یل،دل ین. به همیمآمد یادن ینما گناهکار به ا همۀ

ما نداشته باشد.  یتمحکوم یبرا یلیتا خدا دل کندیم یآمرزش گناهان را به ما ارزان یل. اما انجرویمیم یشپ

 یدجد یتو ما در وضع شودیما و خدا م ینب ینجات باعث آشت کند،یهمچنانکه لوقا در اکثر موارد به آن اشاره م

آنها را به  ین،کمال رساندن زم و به یحمس ۀکه با بازگشت دوبار کنیمیم یافتخدا را در یپادشاه یخود، برکات ابد
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امروز  یکه زندگ یستوجود نخواهد داشت. مهم ن یو درد یو مرگ و ناتوان یماریب ید،جد ین. در آن زمبریمیارث م

 بود.  یممند خواهو بهره یغن ینبعد از ا یایما در دن چونچگونه است 

 

 دهدیفاقد قدرت در جامعه نشان م یهابه گروه یتوجه خاص یسیکه ع کنندیلوقا اغلب اشاره م یلانج خوانندگان

 کنم،یقرار دارند. من فکر م یسیو خدمت ع یزندگ یِکودکان که منظور در بافت اجتماع یریهودیان،مثل زنان، غ

 یازخدا در امت یآخرالزمان ییکه لوقا فرمانروا یتهن واقعیاز ا یکار نهفته است و ناش یندر ا یاتیااله یقعم یلدل یک

 ییرتغ ینوع یهندادن به افراد صاحب نفوذه که در اصل  یازامت یدادن به ناتوانان رو درک کرده و به تبعِ اون، به نوع

عهد  یا اناجیلنقش، فقط منحصر به  ییرِ تغ ینحساب، در واقع، البته که ا ین. با ایاددو گروه به حساب م ینا یتموقع

خدا  یپادشاه»گفته است که:  ینمثل ا یزیچ دونیدیم یعنی،. یستشناسانه نآخرت یا یتصور  آخرالزمان یا یدجد

. یدکن یداپ یمقدساش رو در تمام مکاشفات کتابهمه تونیدیکه م یتیهواقع ینمنظور چن«. ماست یانآمده و در م

مورد توجه  یشترزاده ببا نخست یسهشده که مثال پسر دوم خانواده در مقا هبه کرّات نوشت یدایش،البته که در کتاب پ

انتظارات بود که در  ییرمثال از تغ یکفقط  ینمخالف همه انتظارات معمول بود. ا ین. اگرفتنیقرار م یژهو انتخاب و

بزرگ و  ییریخودش از تغ جو او یبه حد اعل کنم،یفکر م کنه،یم یداکه به لوقا ربط پ ییآمده و تا جا یقعهد عت

قدرتمندان و  یگاهجا ییرالخصوص، همانطور که گفتم در تغی. علشهیم یدپرجالل در انتظارات مربوط به عهدجد

 . شهیم یدهناتوانان د

بائور یویددکتر د -  

 

تا از او بپرسد که  فرستدیم یسیرا نزد ع یکس یددهندهتعم یایحیکه  یددار یادلوقا به  یلانج ۷باب  در

در آغاز خدمت خودش خوانده  یسهرا که در کن یهمان متن ۲-۱: ۶۱ یابا اشاره به اشع یسیاست و ع یحهمان ماش یاآ

 :یدکن وشگ ۲۲: ۷در لوقا  یسی. دوباره به جواب عدهدیبود به او جواب م

 

 گردند،یپاک م یانجذام روند،یلنگان راه م شوند،یم یناکه کوران ب یید،بازگو یحییبه  ایدیدهو شن یدهو آنچه د بروید

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۲۲: ۷)لوقا  شودیبشارت داده م یرانو به فق گردندیه مدمردگان زن شوند،یکران شنوا م

 

 خوب. یتبد به وضع یتاز وضع ییرتغ یعنیاز نجات است  یجواب آمده شکل ینکه در ا یزهاییچ همۀ

آن را  یاز برکات ابد چشییشحاال، نجات پ یخواهد شد و حت یدهاوضاع بد کامال برچ ینا ید،جد ینزم در

 یزدر درون ما ن ییراتتغ ین. اشوندیما نم یرونیبزرگ نجات محدود به احواالت ب ییرات. اما تغکندیم یبه ما ارزان

 :یدگوش کن ۳۶ -۲۷: ۶در لوقا  یسی. به گفته عدهندیرخ م
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 تانینهر که نفر ی. برایدکن یکیو به آنان که از شما نفرت دارند، ن ییدکه دشمنان خود را محبت نما گویمیشما م به

 یکیو به آنها ن یدتان را محبت کن... اما شما، دشمنانیدکن یرخ یو هر کس را که آزارتان دهد دعا ید،کند برکت بطلب

بود، چه  یدمتعال خواه یاست، و فرزندان خدا یمتان عظپاداش زیرا ید،قرض ده یشانعوض، به ا یدن امبدو یید،نما

 ترجمۀ، ۳۶ – ۲۷: ۶است )لوقا  یمچنان که پدر شما رح ید،باش یماو با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. پس رح

 نو( ۀهزار

 

 یلتبد یزرا ن یافتگانو نوع نگاه نجات یته شخصبلک دهندینم ییررا تغ یرونیفقط اوضاع ب یپادشاه برکات

و به  کنندیم یدانمود پ یکنون یایدن یندر ا یافقط تا اندازه یرونی،ب ییراتمثل تغ ی،درون ییراتتغ ین. اکنندیم

القدس در ما ساکن شده متفاوت روح ینکهخاطر ا هحاال، ب ینآشکار خواهند شد. هم یگرصورت کامل در جهان د

وجود، فساد و  یندر آسمان که کامال از ا ییراتتغ ین. ابینیمیم یگریرا به چشم د یاو دن کنیمیفکر و عمل م

نو به کمال خواهد  یننو در زم یهابدن یدنو بخش یحخواهد کرد و با آمدن مس یداگناه آزاد است ادامه پ یامدهایپ

 . یدرس

به  یپاسخ مناسب یو خوشحال یلوقا خوش یلکه چرا بارها و بارها در انج دهندیم یحجات توضبرکات ن این

در  یاخود آورده مثل سرود زکر یلکه لوقا در انج بینیمیم ییها را در سرودهاالعملاز نمونه عکس یکینجات است. 

 یدر نجات در خبررسان ی. خوش۳۲-۲۹: ۲، و سرود شمعون در لوقا ۵۵-۴۶: ۱در لوقا  یم، سرود مر۷۹-۶۸: ۱لوقا 

به  ۱۱-۱۰: ۲که در لوقا  یشادمان یداده شد و خبر خوش یابه زکر ۱۴: ۱که به لوقا  یغامیآمده مثل پ یزفرشتگان ن

گمشده و پسر گمشده  ۀسک در گوسفند گمشده، یسیع یهاموضوع ثابت در مَثَل یو شادمان یچوپانان داده شد. خوش

 :کندیخالصه م ۲۳-۲۱: ۶صورت در لوقا  ینرا  به ا یپاسخ به خوش یسیاست. ع ۱۵در لوقا باب 

 

 ۀترجم، ۲۳-۲۱: ۶)لوقا  یدکن یکوبیو پا ی... در آن روز، شادیدخند یدخواه یراز یانید،شما که اکنون گر حالخوشابه

 نو( ۀهزار

 

چون گناهان ما برداشته  یمما شادمان باش خواهدیما شود. او م یمانکه نجات باعث شاد خواهدیم خدا

 ینبرد. ا یماو را به ارث خواه یبرکات پادشاه ینکهو صلح با اوست و ا یاز آشت یما با او حاک ۀشده و چون رابط

 یدگوش کن ۵۳-۵۲: ۲۴برد. به لوقا  یانبه پا تکلما ینخود را با ا یلانج یلوقا مهم بود که حت یموضوع آنقدر برا

 به آسمان: یحاست از کار شاگردان بعد از صعود مس یکه گزارش
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 گفتندیو خدا را حمد و سپاس م ماندندیدر معبد م یوستهبازگشتند. در آنجا پ یمبه اورشل یمعظ ی... با شاد ایشان

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۵۳-۵۲: ۲۴)لوقا 

 

ما بشه، باعث  یباعث خوشحال یدبا چشیم،یو م بینیمیخدا را م یکوییو ن بینیمیخدا را آنطور که هست م وقتی

بهت  یناروچون مجبور بودم ا یزمعز یرها را بگگل ینا یاب»ما بشه. اگه من به همسرم گل بدم و بهش بگم:  یشاد

انجام داد چون من  یخوش و یکار را با شاد ینا بایدکه همسرم از من انتظار داره.  یستن یحرکت ینخُب، ا« بدم.

 یو خوش کنهیخدا کامال جلوه م یما در خدا در شناخت واقع یهم خوش یبترت ین. به همکنمیم ینهمسرم را تحس

 است. یحیمس یزندگ یاصل ۀدر او، هست یتدر خدا، حس رضا یدر خدا، شاد

توئنس یکدکتر ار -  

 

 دهنده.نجات یگاهلوقا بر خدا در جا یدتاک یعنی یمبه مضمون دوم بپرداز یاییداز نجات، ب یفتوص ینا با

 

 دهندهخدای نجات
او  ۀکرد. ما نجات را از قدرت خدا، طبق نقش یمخواه یدهنده را در سه مرحله بررسنجات یگاهما خدا در جا

 ینگاه شودیم یسرکه نجات با قدرت خدا م یتواقع یندر ابتدا به ا یاییدکرد. ب یمخواه یپسرش بررس یقو از طر

 .یندازیمب

 

 قدرت خدا
 ی. براکندیقومش است منعکس م ۀدهندخدا نجات ینکهرا بر ا یقعت عهد یتلوقا به صورت منظم ن یلانج

کرد چون  یخوشحال یم. مرکندیم یینلوقاست که لحن کل کتاب را تع ینآغاز یهاالب در بابغمضمون  ینمثال، ا

 ۀبه گفت یدو گوش کن ییدسرا ۷۹-۶۸: ۱ قاسرود نجات خدا را در لو یابود. زکر ۴۷: ۱او در لوقا  ۀدهندجاتخدا ن

 نوزاد را در دست داشت: یسایکه ع ۳۰-۲۹: ۲شمعون در لوقا 

 

است. )لوقا  یدهچشمان من نجات تو را د یراخود، خادمت را به سالمت مرخص فرما. ز ۀخداوند، حال بنا به وعد ای

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۲۹-۳۰: ۲

 

را به او  ینشاشاره کرد که قدرت و اقتدار خدا بر آفر – دِسپوتا یونانی در –ه دهندبه خداوند نجات شمعون

 . کندیده مآوردن نجات استفا ی، اشاره کرد که خدا از قدرتش برا«نجات تو» ۀنسبت داد. شمعون با استفاده از کلم
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نجات خدا را در  یددهندهتعم یحیایمثال،  ی. برایابدیآن ادامه م یمضمون در سراسر کتاب و مابق همین

داد که نجات با انسان  یمتعل یسی، ع۲۷-۲۶: ۱۸اعالم کرد و در لوقا  ۶: ۳در لوقا  ینکل زم یاقالب قدرت اح

 . شودیبا خدا ممکن م یزاست اما همه چ یرممکنغ

از  تواندینجات نم ین،را تحت نظر خود دارد. بنابرا یزکه خوانندگانش بدانند که خدا همه چ خواستیم لوقا

 یق. نجات متعلق به خداست. نجات کار خداست و از طریایدثروت انسان به دست ب یاو  یمقدرت، شعور، تصم یقطر

نجات دهد. فقط خدا قدرت دارد که قومش  یداور. فقط خدا اقتدار آن را دارد که قومش را از شودیقدرت او محقق م

و فقط خداست که قدرت  یاوردب ینرا بر زم اشیبخواهد پادشاه یدرا از درون متحول کند. فقط خداست که شا

 پاداش دهد.  یقومش را به برکات آن پادشاه

 است.خد ۀاز نقش یداد که نجات بخش یمبر نجات حاصل از قدرت خدا، تعل یددر کنار تاک لوقا

 

 نقشة خدا
را خواند و  ۲-۱: ۶۱ یاآغاز کرد، اشع  ۴-۱خودش را در لوقا باب  یخدمت عموم یسیع یمثال، وقت یبرا

متعجب کرد. لوقا در سراسر  یوستهپ یتنبوت در همان لحظه و مکان به واقع ینا ینکهخود بر ا یرا با ادعا یتجمع

را محقق کردند  یقخدا در عهدعت یهاوعده دنداتفاق افتا سییع یکه در زندگ یعیوقا ینکهبا نشان دادن ا یلشانج

گوش  ۴۴: ۲۴در لوقا  یسیع یدوره خدمت عموم یاندر پا یسیع یهاخداست. به گفته ۀثابت کرد که نجات، نقش

 : یدکن

 

من  ۀدربار یرو مزام یاو کتب انب یتمام آنچه در تورات موس ینکها گفتم؛یبا شما بودم، م یهمان است که وقت این

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۴۴: ۲۴)لوقا  یونددبپ یقتبه حق یدنوشته شده است، با

 

 ینبر ا یشهخدا هم ۀمحقق کرد. نقش یسیع یقکه خدا از طر کندیصحبت م ینجات ۀدربار یقعهدعت کل

 راه نجات دهد. ینبوده که قومش را با ا

 یسیع یبود که لوقا ضرورت کارها ینخدا را محقق کرده، ا ۀکه لوقا نشان داد که نجات نقش یگرید راه

. کنیمیمورد اکتفا م ینمثال در ا یک. فقط به یفتندرا برجسته کرد چون خدا آنها را خواسته و مقدر کرده بود تا اتفاق ب

 ند:کیم وصیفت ۲۲: ۹چگونه رنج و مرگ خود را در لوقا  یسیع یدگوش کن

 

ردش کنند و کشته شود و در روز  یند یو سران کاهنان و علما یخکشد و مشا یارکه پسر انسان رنج بس بایدمی

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۲۲: ۹)لوقا  یزدسوم برخ
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 ۀکه ترجم کندیاستفاه م «بایدیم»چطور از کلمه  داد،یم یحاتفاقات را توض یوقت یسیکه ع یدکن توجه

 یزی. هر چخواستیبود؟ چون خدا آن را م یکار ضرور ینحاال چرا ا«. است یضرور» یبه معنا «یدِ» یونانی ۀکلم

 نجات قومش بود.  یخدا برا یرینۀد ۀاز نقش یاتفاق افتاد بخش یسیع یکه در زندگ

 یقاست که نجات از طر ینا پردازیمیدهنده به آن منجات ینشان دادن خدا یکه برا یمورد سومین

 .شودیحاصل م یحمس یسایپسرخدا ع

 

 پسر خدا
همانطور که فرشته  یسیع ینقش فرزند اوقاتیپسر خداست. بعض یسیکه ع کندیم ییدلوقا مرتبا تا یلانج

 یگر،. در موارد دشودیقلمداد م یافتهتجسد یبه آن اشاره کرد نشان از خدا ۳۵-۳۲: ۱در هنگام اعالم تولد او در لوقا 

 ییدکه خدا با سخن گفتن از آسمان آن را تا بینیمیم ۲۲: ۳او در لوقا  یدرا در تعم ینبر اقتدار اوست. ما ا یدیتاک

که از مردم خواست تا به حرف پسرش گوش کنند. در موارد  ۳۵: ۹او در لوقا  یاته ییرتغ در هنگام ینکرد و همچن

 به او اشاره شده است.   ۲۹: ۲۲خدا در شام آخر در لوقا  یحاییبه نقش او به عنوان پادشاه خدمتگزار مس یزن یگرد

موارد  ینا ۀرند: هممورد اشتراک دا یکبه عنوان پسر خدا دست کم در  یسیاشارات به ع ینا ۀهم اما

پسر خداست که به  یسی. عرساندیاست که خدا نجات را توسط او به انجام م یهمان کس یسیکه ع دهندینشان م

 . یاوردب ینخدا را به زم یو پادشاه بدهدآنها جان  ینجات دهد و به جا یتفرستاده شد تا قومش را از محکوم یادن ینا

 یسیاست که از ما نفرت دارد و ع یعصبان ییکه پدر خدا کنندیر مبه اشتباه فک یحیاناوقات مس بعضی

تنها آمد تا ما  یسیبه دور است. ع یقتاز حق ین. اما ایستددر کنار ما با یبانیپشت یاست که آمده تا برا یپسر سرکش

. کندیخدا آزاد م یما را از داور اماست و واقع دهندۀجاتواقعا ن یسیرا نجات بدهد چون پدر او را فرستاده بود. بله، ع

را  یدر مقام پسر خدا تنها کار یسیکه او آورده از طرف خداست. ع یکه نجات یممهم است که درک کن یاراما بس

 ینهم به. و کندیخدا استفاده م ۀبه انجام رساندن نقش یسته است. او از قدرت خدا براکه پدر از او خوا دهدیانجام م

 ماست. یینها ۀدهندپدر نجات یاست که خدا یسند یسیبخش عخاطر، کار نجات

 یلدر انج یمضمون اصل ینبه سوم یاییدب یم،انداخت یدهنده نگاهنجات ینجات و خدا یفکه به توص حال

 .کنندیم یداکه نجات پ یبه افراد مختلف نییع یملوقا بپرداز

 

 یافتگاننجات
 کردیاو نجات را به افراد صاحب قدرت و عزت در جامعه عرضه م ینکهکس از ا یچه یسی،در روزگار ع

. دادیرا نجات م کردندیم یرویخدا پ ینکه سخت از قوان یکه چرا افراد پرسیدیکس نم یچ. هکردیتعجب نم

 یمنظور افراد کرد،یمحکوم م داشتاز آنها نفرت  یهودی ۀرا که جامع یافراد یسیاگر ع شدینم زدهیرتکس حیچه
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 یسیاز آنها به سهم خودشان خطا کرده بودند. اما ع یکرده بود چون بعض یغبود که خدا برکات خود را از آنها در

بود که آنها را نجات داد  ایزدهیرتبه افراد ح یسیلوقا توجه ع یلدر انج یاصل یناز مضام یکینکرد و  یکار ینچن

 آنها قائل شد.   یکه برا اورنکردنیو احترام و عزت ب

 

عالقه داره و در اصل  یلیخ هاینترو گمشده ینآخر ین،که به کمتر ینهلوقا ا یتروا ۀذکر در بارقابل یزهایاز چ یکی

و  یناول ین،قراره که باالتر هاینترو گمشده هاینآخر ها،ین. کمترییرهموضوعِ تغ یناو هم یاصل یناز مضام یکی

 ۀعالقمنده؛ اون به جنب یلانج یاخالق ۀگفت، واقعا به جنب ینوا شهدر ملکوت خدا باشند. لوقا، اگه ب ینترشناخته

عمال که قطعا در لوقا و ا یزهاییاز چ یکیاست عالقه داره پس  یو اخالق ینکه قابل تحس یسیخدمت ع یزمتما

 یرو یهکه تک یستن یشک یچو سالمندانه. ه یماراناز لوقاست توجه به فقرا، زنان، و ب یرسوالن که دو کتاب دوجلد

در  یباشه، وقت یسیها عسروکار ما با خوشابحال یکه وقت ینه. منظورم ایشترهب یلیموارد در  لوقا و اعمال خ ینطورا

لوقاست. لوقا  یاصل ۀدغدغ ینمطرحه. که ا یرانلوقا خوشابحال فقدر روحه، در  ینانبر خوشابحال مسک یهتک یمت

بلکه عدالت هم از طرف  یشهحاصل م یسیع یلۀنجات به وس تنهاموضوع است چون اعتقاد داره که نه  یننگران ا

 یسیکنه که ع یدتاک خوادیو لوقا م یشهمحقق م یسیع یقاوست. اصالح اشتباهات جامعه و سقوط انسان از طر

 یدباش یلکردهجامعه و تحص یکه شما جزو سطح باال کنهینم یهمه است. فرق یاگر بشه گفت، منج یاجهانه.  یمنج

 یبرا یسیو ع یشهختم م یستگاها یکسطح آن چون کار شما به  ترینییندر پا ینکها یادر جامعه،  یمعروف مآد یا

 کنه. یدله تاکئمس ینا یرو خوادیهمه است و لوقا هم م

یترینگتندکتر بن و -  

 

محدود  دهدیکه لوقا مرتبا به آنها توجه نشان م یدرس خودمان را فقط به چهار نوع از افراد یندر ا ما

 .کنیمیها شروع مو کار را با امت کنیمیم

مند خدا و از نجات و برکات آن بهره یوارد پادشاه یتاکه نها آوردیم یانها سخن به ماز امت یقعت عهد

خدا  یپادشاه یو آنها را از برکات اصل کردندیها از باال نگاه ممعموال به امت یلآن روزگارِ اسرائ یهودیانشدند. اما 

 . دیدندیمحروم م

شده  یلتشک شدهیحیمس یهاعمدتا از امت یجهان یحیمس یسایکل یسید،را بنو یلشلوقا انج ینکهاز ا قبل

ها نشان داده بود. و همانطور دادن به امت خود را به برکت ۀعالق یزیانگخدا به طرق شگفت یخ،بود. در طول تار

 ینکهها بودند از ادادن به امت ینانلوقا اطم توسط یلانج یننوشتن ا یلاز دال یکی یدیم،درس د ینا یکه در ابتدا

دارد که نجات  ییهابه مکان یتوجه خاص یلشاند. پس، لوقا در کل انجنشده ییخطا یچمرتکب ه شدنیحیبا مس

 بودند.  یقموجود در عهد عت هایآلیدهو ا یدتحقق ام یدر راستا ینهاا ۀبود که هم یدهها رسدر آنجا به امت
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و  « هاامت ۀهم» یبرا یلخبر خوش انج ی، فرشتگان اعالم کردند که شاد۱۴-۱۰: ۲مثال، در لوقا  برای

 یهودیانآمده تا  یابه دن یلاسرائ ۀکه پادشاه تاز یندفرشتگان بگو ینکها یخواهد بود. به جا «ینهمه مردم زم» یبرا

نوزاد  یسای، شمعون اعالم کرد که ع۳۲: ۲لوقا  راستفاده کردند. د یجهان یحرا نجات بدهد، فرشتگان از اصطال

نقل  دهندهیدتعم یحیایرا در داستان  یااشع ۴۰باب  یلچهار انج ۀهم ینکهخواهد بود. و با ا« هاامت ۀنور مکاشف»

 شامل شد.  «یدخواهند دنجات خدا را  یتهمه بشر»نقل قول ادامه داشت و کلمات  ینا ۶: ۳فقط در لوقا  یکردند ول

نجات  توانندیهم م دانستند،یآنها را دشمن خود م یهودیانکه  ها،یاشاره داشت که سامر ینهمچن لوقا

تشکر از او برگشت  یکه برا یرا شفا داد اما تنها جذام یده جذام یسی، ع۱۹-۱۱: ۱۷مثال، در لوقا  یکنند. برا یداپ

از محبت  یانمونه یثبت کرده که در آن سامر ۳۷-۳۰: ۱۰را در باب  یکون یبود. و تنها لوقا مثل سامر یسامر

 است.  یههمسا

 یندهنده را از خود نشان دادند لوقا چندنجات یسیبه ع یواقع یمانها اامت یموارد، وقت ینا ۀاز هم باالتر

 گفت:  یروم یوزباشیبه  یسی، ع۹: ۷ا مثال، در لوق یکار به ثبت رسانده است. برا ینبار ا

 

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۹: ۷)لوقا  امیدهند یلدر اسرائ یحت یمانیا ینچن گویم،یشما م به

 

که  دادیرا تا آدم ثبت کرده بود که نشان م یسیع ۀناملوقا نسب یدیم،درس د ینکه قبال در ا همانطور

 جهان آمده بود.  ینبود به ا یریهودیانو غ یهودیاننجات کل نسل آدم که شامل  یبرا یسیع

 ینجاستمهم ا ۀکردند گناهکاران بودند. نکت یافتلوقا در یلکه نجات را در انج ایزدهیرتافراد ح دومین

بود  یوجود داشتند که گناهان آنها آنقدر بزرگ و عموم یکسان یسیگناهکار است اما در روزگار ع یتبشر ۀکه هم

: ۱۹در لوقا  یرباجگ یو زک ۵۰-۳۶: ۷در لوقا  هطرد شده بودند: مثل زن بدکار ۀها در اصل از طرف جامعآدم ینکه ا

بود  زییتر از آن چگزاف یبه نرخ گرفتندیامرار معاش م یکه از مردم برا یاتیگناهکار بودند چون مال یران. باجگ۱۹

که به  یهر کس یآمده بود. او حاضر بود نجات را برا یزنجات آنها ن یبرا یحت یسیکرده بود. اما ع ینکه دولت مع

 عطا کند.  کردیمان توبه میا

 :یدگوش کن ۳۲-۲۹: ۵در لوقا  یعنوان نمونه، به داستان به

 

مردم، با آنها  یگرو د یرانبزرگ از خراجگ یبرپا کرد، و جمع یسیبزرگ به افتخار ع یافتیض یشخو ۀ[ در خانی]الو

گفتند:  یسیکنان به شاگردان عآنها بودند، شکوه ۀکه از فرق یند یاز علما یو گروه یسیانبر سفره نشستند. اما فر

دارند، نه تندرستان.  یازن یبکه به طب یمارانندپاسخ داد: ب یسید؟ عآشامییو م خوریدیو گناهکاران م یرانچرا با خراجگ
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 ۀهزار ۀترجم، ۳۲ -۲۹: ۵ام تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم )لوقا بلکه آمده ام،یامدهن یاندعوت پارسا یمن برا

 نو(

 

 یشرق ۀمنطق یایزنان بودند. در دن یافتندلوقا نجات  یلکه در انج ایزدهیرتح یهادسته از انسان سومین

 یادیدر جامعه نداشتند و ارزش ز یادیزنان حقوق ز کرد،یم یدر آنجا زندگ یسیه عک ییجا یعنی یمقد یترانۀمد

 یسی، ع۵۳-۴۱: ۸داد. در لوقا  یتآنها آورده بود اهم یبرا یسیکه ع ی. اما لوقا به نجاتشدندینم یلآنها قا یبرا

خاص آن  ۀکه در جامع زنانیوهمبتال بود را شفا داد. او نسبت به ب یزیکه دوازده سال به خونر یو زن یایروسدختر 

 یسیع یتوجه و نگران ۱۸-۱: ۱۸و  ۱۷-۱۱: ۷نشان داد. لوقا  ینداشتند توجه خاص یدیدوران کمک و عمال ام

 . کشدیم یررا به تصو یازمندبه مردم ن سبتن

 

 نو( ۀهزار ۀترجم، ۱۸: ۴)لوقا  .دهم را بشارت یرانمرا مسح کرده تا فق یراخدا بر من است، ز روح

 

زنان فروتن با رهبران مرد  ۀیسجالب لوقا که نجات زنان را برجسته کرده مقا یمیتعل یهااز روش یکی

است که در  یدر حال ینخطاب کرد. ا یاکاررا ر یسهکن یسرئ یسی، ع۱۵-۱۴: ۱۳نمونه، در لوقا  یاست. برا یمذهب

پرستش زن  یسیکه ع بینیمیم ۵۰-۳۷: ۷ وقادر ل یمشابه ۀیسصدا زد. ما مقا «یمراهدختر اب»بعد زن مفلوج را  یۀآ

 . کندیمغرور را محکوم م یسیکه شمعون فر یدر حال پذیردیبدکاره را م

 یسی، ع۲۷: ۱۰. در لوقا آوردیرا م یسیدوست ع یم،محبت خدا، لوقا داستان مر یمثال از معنا ینآخر برای

، ۴۲-۳۸ یاتبود. بعد، در آ یهمحبت به همسا یخدا را محبت کردن و دوم  یکیداد که  یمدو فرمان اعظم را تعل

او انجام  یمبه تعال یعانهرا با گوش دادن مط ارک ینشد که به طور خاص ا« خدا را محبت کردن» یبرا یانمونه یممر

 عدالت بود. یزن الگو یکبلکه  یهودیو قطعا نه رهبران  یوحناداد. نه پطرس، نه 

خود را  یلفقرا هستند. لوقا انج یابندیلوقا نجات م یلزده که در انجنمونه مردم شگفت ینچهارم باالخره،

چون در لوقا  رسیمیم یجهنت ینبه ا یلدل ین. ما به اکندیبودند آغاز م یرفق یوسفو  یممر ۀخانواد ینکهبا اشاره به ا

بدان  ۸: ۱۲ یانمربوط به فقرا بود که در الو یمیتقد یآورده بودند قربان یسهها به کنکه آن یمیتقد یقربان ۲۴: ۲

 اشاره شده بود. 

،  و در داستان مرد ۳۴-۱۳: ۱۲فقرا را در مَثَل مرد ثروتمند نادان در لوقا  یسینشان داد که ع ینهمچن لوقا

: ۶۱ یااز اشع یسیکه قرائت ع ۱۸: ۴مورد توجه قرار داده است. دوباره به لوقا  ۳۱-۱۹: ۱۶در لوقا  یلعاذرثروتمند و ا

 :یداست گوش کن ۱
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 نو( ۀهزار ۀترجم، ۱۸: ۴را بشارت دهم. )لوقا  یرانمرا مسح کرده تا فق یراخداوند بر من است، ز روح

 

از  ییرا آورده تا الگو ینا یلدل ینواقعه را گزارش کرده است و به ا ینبود که ا یسینو یلتنها انج لوقا

لوقا به  خدا اعالم خبر خوش نجات به فقراست. یبود که آوردن پادشاه ینجااو در ا ۀباشد. نکت یسیع یخدمت کل

نجات بدهد.   یزافراد منفور جامعه را ن یتا حت یافته معالم تجس ینکته را خاطرنشان کرد که  خدا ینا یدقت خاص

 یمداشتند و انتظار نداشتند که برکات عظ یهودی ۀدر جامع یزیناچ یارها، گناهکاران، زنان و فقرا حقوق بسامت

را به  پایانیکامل و برکات ب یرشپذ یسیرا رد کرد. ع یظام ارزشآن ن یسیخدا را به ارث ببرند. اما ع یپادشاه

 عطا کرد.  یرفتخود پذ یدهنده و خدااو را به عنوان نجات هک یهرکس

 

روزگار خود داشت.  ینیفلسط ۀجامع اییهحاش یهاگروه یرو یخاص یدتاک یلاناج یسندگاننو ۀهم یاندر م لوقا

که توجه  بینمی. مدهیمربوط به زنان در کنار هم قرار م یتمربوط به مردها رو با روا یتکه روا بینیمیمرتب م

 یللوقاست و فقط در انج یلاز انج یکه نشان بینیمیم رامثل  ین. مثال، ادهیو به فقرا نشون م هایبه سامر یخاص

لوقاست، مثل  یلکه فقط در انج بینیمیم یگهدمثل  یهو مرد ثروتمنده. و بعد دوباره،  یلعاذرا ۀکه دربار شهیم یدهاو د

 یسی. عرهشده در ناصره جفت و جو یزیربرنامه ۀبا موعظ یسیع یمتعال هاییتروا ۀحساب، هم ین. با ایکون یسامر

دربند  یهارا به فقرا و آدم یلتا انج هست من و روح خدا بر یوستهپ یقتکه من امروز اومدم و کالم خدا به حق یگهم

هست  یرچالق و فق یبِرَن و هر چ کنن،یبه پا م یمهمان یکه وقت یگهبه شاگرداش م یسیاعالم کنم. ع یچارگانو ب

که به صورت خدا  یگرانما با د ۀکه در رابط دهیرو نشون م یمهم یلیخ یزیداره چ یسیبه مراسم دعوت کنن. ع

که  یمبدون یدرا مطرح کرد. اما با ین. پولس هم همینیمبب انیگرخودمون را باالتر و بهتر از د یدشدن، نبا یدهآفر

 یدرو بکنن. ما هم با کار ینجوانب جامعه کمک کرد و از شاگردانش هم خواست که هم ۀبه هم یضبا ف یسیع

بود  ینجواب او ا یچون با زناکاران و گناهکاران وقت گذاشت مورد تمسخر قرار گرفت ول یسی. عیمکارو بکن ینهم

به همه جوانب  یدگیرس یبرا یسیع یتفقط تامل در مامور ینگناهکاران. ا یبلکه برا یامدهعادالن ن یکه او برا

 ۀهم ینکه. ایدهما رو به دست م یواقع یازن ینطورو هم یمهست یکه واقعا ک ینهاز ا یجامعه آن روزگار نبود بلکه حس

توجه خدا  یقخودمون در جامعه، ال یگاهجا یاخوب خودمون  یبا کارها تونیمیما نم ینکها یم،دار یازخدا ن یضما به ف

 رسیدگی یگرانو به د یمبا هم مهربان باش یدو با یمسطح قرار دار یکما در برابر خدا در  ۀخاطر، هم ین. به همیمبش

 . یمدار یمشابه یازما ن ۀ. چون همیمکن

یدکتر گرگ پر -  
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 گیرینتیجه
 یم؛نوشتن آن کنکاش کرد یلو دل یو مخاطبان اصل یسندهنو یشنیه،پ یلوقا را با بررس یلدرس، انج یندر ا

موارد را  ین. اگر ایمقرار داد یاصل حول محور نجات را مورد بررس ینمضام ، وچون ساختار و محتوا یموضوعات

آن  یکاربرد عمل یبرا یشتریب یو آمادگ آن یاز معنا یدرک بهتر یم،داشته باش یادلوقا به  یلهنگام خواندن انج

 داشت. یمخواه یاو دن یساخودمان درکل یدر زندگ

پرمهر جهان باشد.  یآمد تا منج ینکه به زم کندیم یرا به عنوان پسر پرجالل پدر معرف یسیلوقا ع انجیل

لوقا در روزگار خود  یل. انجیدبه همه بخش یگاهثروت و جا یت،او خبر خوش نجات خدا را بدون در نظر گرفتن قوم

 یزهمه عصرها ن یبرا ینو ا یستن ییکار خطا یدیهو یحآنها به ماش یمانداد که ا یناناطم یریهودیغ یحیانبه مس

به  یماندارانِ. ما ایماشتباه نکرد یزبوده و ما ن یریهودیغ یسا،از کل یزرگقرن اول، بخش ب یمصداق دارد. از ابتدا

که تنها خبر  یمما هست ینکه ا یمو بدان یمجهان برسان ۀرا به هم یمانخبر خوش توبه و ا ینهم یمدار یفهوظ یحمس

 .یمنجات را در دست دار عیواق


