
 مردم عادی، خدای فوق العاده 

فت کلمه  !و پیشر

 

وع به انجام یم در واقع، . شود مأموریت خداوند برخاسته در اعمال رسوالن شر

فهرست »نویع  8: 1همانطور که بسیاری از مفشان اشاره کرده اند، اعمال فصل 

 8کنند، فصل توصیف یم وقایع اورشلیم را  7-1های فصل . برای کتاب است« مطالب

 شاگردان 
ی

، و در  (1: 8قصه )کند اشاره یم« در شتاش یهودا و سامره»به پراکندگ

و از  ( 24-5: 8)کند ادامه به بشارت دادن یک شهر سامری توسط فیلیپ اشاره یم

، در حایل  (25: 8سق)توسط رسوالن پطرس و یوحنا « های سامریبسیاری از دهکده »

در بقیه کتاب به سفرهای تبلیغی او و شانجام به  9ائول در فصل که تغییر مذهب ش

زیرا پادشایه مسیح، اگرچه با میهن پرستی ناسازگار  . شود سفر او به رم منجر یم

ی او بر جامعه. نیست، هیچ میل گرایی محدودی را تحمل نیم کند  الملیل  ای بیر

.   برای مشارکت نیستکند که در آن نژاد، ملت، رتبه و جنس هیچ مانغحکومت یم 

شماری دیده  و هنگایم که پادشایه او در پایان به پایان رسید، گروه بازخرید شده ی  

نقل شده در تفسیر (« )7:9مکاشفه فصل « ) از هر قوم، قبیله، قوم و زبان»شود که یم

 (.43جان استات، پیام اعمال رسوالن، صفحه 

 زمینه

وم یک اثر دو جلدی نوشته شده است، و  عنوان بخش د اعمال رسوالن در اصل به»

خواهیم اثر را بفهمیم، باید رابطه جدانشدیی آن با انجیل لوقا را در نظر اگر یم 

در واقع نشان یم دهد که (  4-1: 1لوقا فصل )اثر دو جلدی ( مقدمه)مقدمه . داشت

هایی که در میان ما انجام شده »قصد نویسندگان این بوده است که 
ی گزارشر از چیر

هایی که از بدو تولد امتداد یافته است -بنویسند « است
ی یحتر تعمید دهنده تا . چیر

وع کرد »و استفاده از فعل تأکیدی . ورود بشارت به روم در آغاز  (  erxato« )شر

ی ( 1: 1اعمال رسوالن فصل  )جلد دوم خود  وع به  »توازی بیر همه آنچه عییس شر

که در انجیل او ثبت شده است و آنچه او ادامه داد، ایجاد « انجام و تعلیم کرد 

انجام دهد و از طریق کلیسای خود تعلیم دهد، همانطور که در اعمال . کند یم

 . رسوالن نشان داده شده است

 

های پولس  ر شده است و هر بار از طریق نوشتهلوقا فقط سه بار در عهد جدید ذک

 
ی

هایی در مورد ویژگ
ی دوست عزیزم لوقا ) 14: 4های لوقا، کولسیان فصل رسول چیر



فقط لوقا با  ) 11: 4فصل . آموزیمو تیموتاوس دوم یم( همکار من) 24، فیلمون (دکیی 

 (.من است

ستش تئوفیلوس ببیند،  خواهد دو ما باید کتاب اعمال رسوالن را همانطور که لوقا یم
 :با لوقا به عنوان

 

 (14: 4کولسیان فصل )یک دوست عزیز 

 (14: 4کولسیان فصل )یک پزشک 

 (11: 4تیموتائوس فصل  2+  24فیلمون )همکار و همکار وفادار 

 

در مورد لوک چه یم آموزیم؟ او در کنار یک پزشک دوست عزیز برای پل و دیگران  

او توسط پولس به عنوان همکار در انجیل در نظر گرفته یم شود و تا انتها ! است

 یم ماند، زیرا او برای هر دو زندایی شدن پولس  
یک دوست وفادار، یاور و مشوق باقی

 ! در روم حضور داشت

 

ی نوشته است، از او در   همراه با ارجاعات فوق، در کتاب اعمال رسوالن که لوقا نیر

ی سفر مبلغان پولس که از اعمال رسوالن فصل ما، در یط/گزارش ما   – 15:36 دومیر

شانجام از او یک بار در . پوشش داده شده است، نام برده شده است 18:22فصل 

ی سفر مبلغان پولس در اعمال فصل  نام برده شده است، جایی که یم   15: 20سومیر

انتشار انجیل گرد  توانیم جمع آوری کنیم که لوقا بخیسر از تییم بود که پولس برای 

 !هم آورده بود و لوقا را تبدیل به انجیل کرد 

، از آثار و  ی لوقا در تمام این سالها در تمام این سفرها، از جمله دو سال در فلسطیر
فت کلیسا یادداشت برداری یم کند  شانجام، خدا او را تشویق . سخنان عییس و پیشر
چه که هر نویسنده عهد جدید یم کند تا اثری دو جلدی بنویسد که بیشیی از آن

 .نوشته است، از جمله پولس رسول، عهد جدید را تشکیل یم دهد 

 

های موجود در هر دو انجیل لوقا و کتاب اعمال رسوالن، نه تنها انجیل حجم نوشته

ین  ترین یملوقا را بزرگ کند، بلکه لوقا از نظر حجم در ترکیب با اعمال رسوالن، بزرگیی

 .عهد جدید استکننده کل مشارکت 

 

 ! بررش دقیق



، که او در آغاز کتاب دوم خود "انجیل لوقا"در کتاب اول خود،   - 4-1: 1لوقا فصل 

یاد یم کند، این دو نوشته یک جفت " کتاب سابق"از آن به عنوان " اعمال رسوالن"

و هر دو به یک سبک ادی  یونایی  . تشکیل یم دهند " تئوفیلوس"را برای دوستش 

کند که چگونه کارش را  لوقا برای دوستش، تئوفیلوس، یادداشت یم. اند  نوشته شده

 :نویسد یم

ی به دوستش  - 4-1: 1لوقا فصل  ین تئوفیلوس"لوقا در حال نوشیی است و به "  بهیی

قدری نگران سالمت معنوی او است که انجیل عییس مسیح را به وضوح بیان یم  

ی انجیلاین احتمال وجود دارد در زمان . کند  از اینکه تئوفیلوس هنوز نجات . نوشیی

پیدا نکرده است، به شیوه ای که لوقا به او اشاره یم کند توجه کنید، زیرا بسیار بعید  

ی ترتیب به یک مسییح سالم کند   نویع از  . است که لوقا به همیر
ً
تئوفیلوس احتماال

یم مانند فلیکس  را لوقا فقط برای مقامات رو « برترین»مقامات رویم است زیرا لقب 

والیان یهودیه  ( 25: 26اعمال رسوالن فصل )و فستوس ( 26:  23اعمال رسوالن فصل )

تئوفیلوس تا حدودی از عییس و کلیسا آگایه داشت، اما روشن و  . به کار یم برد 

یح صادقانه از آنچه عییس انجام داد و . قطغ و کامل نبود  هدف لوقا این بود که شر

فت  .کلیسا در جهان به او ارائه دهد   گفت و سپس از پیشر

نگاه کنید، این   1: 1با این حال، به نحوه خطاب لوقا به تئوفیلوس در اعمال فصل 
 متفاوت است زیرا تئوفیلوس اکنون دوباره متولد شده . بسیار متفاوت است

ً
احتماال

 !است

 

دست  »پس لوک چگونه تحقیقات خود را پیش برد؟ او آنچه را که از شاهدان عیتی 

فقط در یک مکان دیگر  « شاهدان عیتی » ، و کلمه (v2)خالص نگه داشت « داده بود 

 . یافت یم شود  16: 1در عهد جدید، در دوم پطرس فصل 

 

خواهم پیشنهاد کنم که اگر  چیست؟ یم( v3" )از ابتدا"منظور لوقا از عبارت 

، از عییس تا پیدایش و باغ عدن، در نظر 38-21:  3شناش لوقا را در فصل نسب 

یم، لوقا تمام اسناد، شهادت ها و حقایق مربوط به عییس را با دقت بررش کرده  بگیر

ین حساب انجیل  ! است و اکنون در از نظر حجم، بزرگیی

 

 ما خواهد تابید؟ این انجیل امروز چه نوری ب
ی

 رای ما و زندگ

ی را باور کنیم ی  ! انجیل حقیقت است و بنابراین به ما یم گوید که چه چیر



 کنیم
ی

 ! انجیل حقیقت است و به ما یم گوید که چگونه زندگ

 !انجیل حقیقت است و یم گوید چه کیس ما را تسیل خواهد داد 

 !افتد انجیل حقیقت است و یم گوید که در آینده چه اتفاقی یم 

 

 بنویسید؟  THEOچرا برای 

با بازگشت به این سؤال که چرا لوقا : »گوید جان استات در تفسیر خود درباره لوقا یم 

توان  های مسیحیت نوشت، حداقل سه پاسخ یماثر دو جلدی خود را در مورد ریشه

-او به عنوان یک مورخ مسییح، به عنوان یک دیپلمات و به عنوان یک الهیات. داد 

 .لس نوشتانج

 

 لوقا مورخ. آ

برای اعمال رسوالن و (  مقدمه ای بر یک کتاب)مقدمه واقغ  4-1: 1لوقا فصل 

ی خود انجیل است  ! همچنیر

 :ایناهاش

 

هایی که در میان ما انجام شده است، تهیه  بسیاری متعهد شده»
ی اند که گزارشر از چیر

و خادمان کالم بودند، به کنند، همانطور که از سوی کسایی که از ابتدا شاهدان عیتی 

ی را به دقت بررش کرده ام،  . اند ما رسیده از این رو، چون خود من از ابتدا همه چیر

به نظرم خوب آمد که برای شما تئوفیلوس عایل ترین گزارشر منظم بنویسم، تا 

هایی که به شما آموزش داده شده است
ی ی باشید چیر  . مطمی 

 

 : مرحله متوایل را مشخص یم کند در این بیانیه مهم لوقا پنج 

 

، وقایع تارییحی آمدند، لوقا آنها را 
ً
هایی که در میان ما تحقق یافته است»اوال

ی یم  « چیر

و اگر ترجمه صحیح باشد، به نظر یم رسد که این رویدادها تصادقی یا  . نامد 

منتظره نبوده اند، بلکه در تحقق پیشگویی عهد عتیق رخ داده اند   . غیر

 

هایی که در میان ما انجام شد بعد لوقا ا
ی ز شاهدان عیتی معارص یاد یم کند، زیرا چیر

ی شاهدان عیتی و خادمان کالم بودند به ما تحویل داده شد   که از اولیر
.  توسط کسایی

هایی بود که  در اینجا لوقا خود را مستثتی یم 
ی کند، زیرا اگرچه او شاهد بسیاری از چیر



از »هد کرد، اما به گرویه که شاهدان عیتی در قسمت دوم اعمال رسوالن ثبت خوا

اینها رسوالیی بودند که شاهدان عییس تارییحی بودند و  . بودند تعلق نداشت« اول

را به دیگران «( سنت»معنای )سپس آنچه را که خودشان دیده و شنیده بودند 

 .منتقل کردند 

 

داشت    اگرچه او به نسل دویم تعلق. مرحله سوم تحقیقات شخیص خود لوک بود 

درباره عییس را از شاهدان عیتی حواری دریافت کرده بودند، اما آن را  « سنت»که 

ی را به دقت بررش کرده  »برعکس، او . بدون انتقاد نپذیرفته بود  از ابتدا همه چیر

 «.بود 

 بعد از وقایع،
ً
:  گوید او یم . سنت شاهدان عیتی و تحقیق به نگارش رسید  رابعا

ها تهیه کنند، و اکنون بسیاری متعهد شده» ی به نظر من هم  »اند که حسای  از این چیر
بسیاری از نویسندگان بدون شک مارک را  «. خوب بود که یک حساب منظم بنویسم

 .شامل یم شدند 

 

مله تئوفیلوس که لوقا به او خطاب پنجم، این نوشته خوانندگایی داشته باشد، از ج

هایی که به شما آموزش داده شده است»کند، یم
ی ی باشید چیر بنابراین «. تا مطمی 

وقایغ که انجام شده، شاهد، منتقل شده، بررش شده و نوشته شده بودند، پایه 

 (. و هنوز هم هستند )ایمان و اطمینان مسییح بودند 

 

عالوه بر این، لوقا که ادعا یم کرد تاری    خ یم نویسد، صالحیت این کار را داشت، زیرا  

ی او یک پزشک تحصیل کرده، همراه پولس در سفر بود و ح داقل دو سال در فلسطیر

 .اقامت کرده بود 

 

 ب لوک دیپلمات

 که او به ما یم دهد انتخای  
ی تاری    خ نیم تواند تنها هدف لوقا باشد، زیرا تارییحی نوشیی

او در مورد پطرس، یوحنا، یعقوب برادر خداوند و پولس به ما یم . و ناقص است

ی نیم گوید، جز ای ی نکه یعقوب پش زبدی ش  گوید، اما در مورد سایر حواریون چیر

ی . بریده شد  ی ش انجیل را در شمال و غرب اورشلیم توصیف یم کند، اما چیر او گسیی

ق و جنوب نیم نویسد، به جز تغییر دین اتیوپیایی  فت آن در شر او . در مورد پیشر



ی را در اوایل دوران پس از پنطیکاست به تصویر یم  کشد، اما در کلیسای فلسطیر

ش مأموریت ی پولس را دنبال یم عوض گسیی یهودیان تحت رهی   .کند غیر

ی فراتر از یک مورخ است ی   -او در واقع یک مسییح حساس . بنابراین لوک چیر

در رابطه با کلیسا و دولت است« دیپلمات» . 

 

 ( یک دفاع رسیم)اول، لوقا یک عذرخوایه سیاش 
ً
ایجاد یم کند، زیرا او عمیقا

بنابراین او تمام تالش خود را . سیحیت استنگران نگرش مقامات رویم نسبت به م

او استدالل یم کند که مقامات از  . یم کند تا از مسیحیت در برابر انتقاد دفاع کند 

ی برای ترسیدن ندارند، زیرا آنها نه فتنه گر  ی باعث شورش مردم علیه )مسیحیان چیر

 ی  گناه و هستند، بلکه برعکس، از نظر قانو(  تضعیف اقتدار)و نه برانداز ( قدرت
یی

ر هستند   ی  رصی
 .به طور مثبت تر، آنها تأثیر مفیدی بر جامعه دارند . از نظر اخالقی

 

، مقامات رویم پیوسته . لوک بارها سه نکته از عذرخوایه سیاش را بیان یم کند 
ً
اوال

با مسیحیت دوست بودند، و بریحی مسییح شده بودند، مانند صدیبان بر صلیب، 

سکرنلیوس،  ، مقامات رویم نتوانستند هیچ  . شجیوس پاولوس، معاون قی 
ً
ثانیا

ی در عییس یا رسوالن او بیابند  عییس به فتنه متهم شده بود، اما نه . تقصیر

ودیس و نه پیالطس نتوانستند مبنایی برای این اتهام پیدا کنند  در مورد پولس، . هیر

، قاضیان از او عذرخوایه کردند، در قرنتس ی گالیو از قضاوت  در فیلیتی ، جانشیر

.  خودداری کرد، و در افسس، منیسر شهر، پولس و دوستانش را ی  گناه اعالم کرد 

 نتوانستند او را به هیچ جریم محکوم کنند 
ی

  -سپس فلیکس، فستوس و آگریپا همگ

ئه مربوط به سه باری که لوقا یم گوید پیالطس عییس را ی  گناه اعالم  سه حکم تی 

 .کرد 

 

یک دین ) religio licitaسوم، مقامات رویم پذیرفتند که مسیحیت یک در وهله 

( که باید توسط دولت تأیید شود )است، زیرا یک دین جدید نیست ( قانویی یا مجاز

از قرن دوم قبل از میالد (. که دارای آن بود )بلکه خالص ترین شکل یهودیت است 

ن مسیح تحقق پیشگویی عهد  آمد (. در زمان رومیان از آزادی مذهت  برخوردار بود 

عتیق بود، و جامعه مسییح از تداوم مستقیم با قوم خدا در عهد عتیق برخوردار 

 .بود 

مبشر  -ج لوقا خداشناس   



ین . دان است و…دان و هم اله لوک هم تاری    خ»به گفته هاوارد مارشال  بهیی

دیگر   اصطالح برای توصیف او انجیلیست، اصطالیح که ما معتقدیم شامل هر دوی

به عنوان یک الهیدان، لوقا نگران بود که پیام او در مورد عییس و کلیسای  ... شود یم

او تاری    خ خود را در خدمت الهیات خود . اولیه باید بر اساس تاری    خ قابل اعتماد باشد 

 .به کار برد 

 

 در »
ً
یا نونک دیمیتیس که در انجیل « شود سیمئون»االهیات رستگاری لوقا قبال

سه حقیقت  . خالصه شده است( نمایشرویداد آینده، پیش )کند یم  خود ثبت

 .اساش برجسته است

 

نجات تو "شمعون در صحبت با خدا به . اول، نجات توسط خدا آماده شده است

به دور از یک  (. 31-30: 2لوقا فصل )اشاره کرد " که در نظر همه مردم آماده کرده ای

ی تأکید در شاش اعمال . وعده داده شده بود فکر بعدی، قرن ها برنامه ریزی و  همیر

در موعظه های پطرس و پولس، بدون ذکر دفاع از استیفان، . رسوالن تکرار یم شود 

، سلطنت و عطای روح، همه به عنوان اوج قرن ها وعده نبوی   ی مرگ عییس، رستاخیر

 . دیده یم شود 

 

، نجات توسط مسیح عطا شده است
ً
که « نجات شما»ز هنگایم که شمعون ا. ثانیا

با چشمان خود دیده بود با خدا صحبت کرد، منظور او عییس نوزادی بود که او را در 

خود عییس  (. 11: 2لوقا فصل )به دنیا آمده بود « نجات دهنده»آغوش داشت و 

 این بیانیه رصی    ح را بیان کرد که آمده بود 
ً
به جستجوی گمشده و نجات آن  »بعدا

دازد   «.بیی

( ل معروف خود درباره گم شدن انسان  (10: 19لوقا فصل 
َ
، و او این را با سه َمث

ی او، رسوالنش اعالم (. 32-1: 15لوقا فصل )توضیح داد  سپس پس از مرگ و رستاخیر
کردند که آمرزش گناهان برای همه کسایی که توبه کنند و به عییس ایمان بیاورند در 

س است  در واقع، نجات در (. 39-38: 13 ؛ فصل39-38:  2اعمال رسوالن فصل )دسیی
زیرا خدا عییس را به  (. 12: 4اعمال رسوالن فصل )هیچ کس دیگری یافت نیم شد 

به عنوان شاهزاده و نجات دهنده تا توبه و آمرزش گناهان را »دست راست خود 
را به دست راست خود برافراشته بود ( 31: 5اعمال رسوالن فصل ...« )عطا کند  . 

 



، نجات به همه مردم تقدیم یم شود 
ً
در "همانطور که شمعون بیان کرد، . ثالثا

آماده شده بود تا هم نوری برای ملتها ( به معنای واقغ کلمه" )حضور همه مردمان

بدون شک این حقیقتی است که (. 32-31: 2لوقا فصل )و هم جالل اشائیل باشد 

، با اشاره به یحتر  6: 3در لوقا فصل . لوقا تاکید عمده خود را بر آن یم گذارد 

را فراتر از جایی که متی و مرقس توقف   40باپتیست، او نقل قول خود از اشعیا فصل 

همه انسانها نجات خدا را »یم کنند، ادامه یم دهد تا این جمله را شامل شود که 

ا از  ، او نقل قول پطرس از وعده خدا ر 17: 2در اعمال رسوالن فصل «. خواهند دید 

این دو کلمه  ." روح خود را بر همه جسم خواهم ریخت: "طریق یوئل ثبت یم کند 

pasa sarx ،«ای در نزدیگ ابتدای هر عنوان نشانهبه« تمام نوع بشر »یا « تمام جسم

گویی عهد عتیق یک از دو جلد لوقا قرار دارند که در هر دو مورد در یک پیش

.  عییس نجات دهنده جهان است. وقا اشاره کنند اند تا به پیام اصیل لگنجانده شده

هیچ کس فراتر از آغوش عشق او نیست لوقا در انجیل خود شفقت عییس را نسبت 

دهد، یعتی زنان  کردند نشان یم هایی از جامعه که دیگران آنها را تحقیر یم به آن بخش

یهو کودکان، فقرا، بیماران، گناهکاران و رانده  ودیان، در حایل شدگان، سامریان و غیر

به  . دهد که چگونه پولس به آن رسید که لوقا در اعمال رسوالن توضیح یم 

وزمندانه انجیل را از اورشلیم، پایتخت یهودیان  فت پیر یهودیان روی آورید، و پیشر غیر

 . تا روم، پایتخت جهان، توصیف یم کند 

 نجیل را باید چه نامید؟ 

هدیه، ریزش، غسل تعمید، پری، قدرت، شهادت و در شتاش روایت لوقا به وعده، 

فت انجیل جدا از کار روح . هدایت روح القدس اشاره شده است توضیح پیشر

ممکن خواهد بود  بر عنرص انسایی « اعمال رسوالن»با این وجود، اگر عنوان . غیر

عنوان رسوالن بهکند، زیرا به بر امر اله تأکید یم « القدساعمال روح»کند، تأکید یم 

د کرد نادیده یمهای اصیل که روح از طریق آنها کار یمشخصیت ی با آیه . گیر همچنیر

اول لوقا که داللت بر این دارد که اعمال و کلمایی که او گزارش یم کند، اعمال و کلمایی 

است که او گزارش یم دهد، مربوط به مسیح عروج شده است که از طریق روح  

اعمال فصل ) است، کار یم کند « روح عییس»ور که لوقا یم داند، القدس که، همانط

که بیانیه خود لوقا در  ( هر چند دست و پا گیر )بنابراین، دقیق ترین عنوان (. 7: 16

ی شبیه به  2+1آیه  ی کلمات و اعمال مستمر عییس توسط »را رعایت یم کند، چیر

سیر در اعمال نقل شده در جان استوت، تف)است « روحش از طریق رسوالنش

 (. 34-33رسوالن ص  



 

 !ساختار اعمال»

 لوکان که به وقایع  . 1
ً
این کتاب، مانند انجیل، با بخش مقدمایی از بازیگران مشخصا

ی  تشکیل دهنده مأموریت مسییح یم پردازد، آغاز یم شود، پیش از اینکه چهارمیر

فت انجیل  و تا اقیص   یهودیه و سامره. باشد « در اورشلیم و در همه موارد»پیشر

 (.7: 1قصه « )نقاط جهان

این بخش مقدمایی با آنچه به نظر یم رسد یک بیانیه موضویع است دنبال یم . 2

این مطالب، در حایل که اغلب به عنوان خالصه ای از آنچه  (. Ch2: 42-47)شود 

قبل از آن در نظر گرفته یم شود، به احتمال زیاد به عنوان پاراگراف پایان نامه برای 

 . آنچه در ادامه یم آید عمل یم کند 

 از یک طرح کیل جغرافیایی  . 3
ً
وی مأموریت مسییح، اساسا لوقا در ارائه خود از پیشر

وی یم کند که از اورشلیم    8: 6ق)، از طریق یهودیه و سامره (7: 6فصل  - 42: 2ق)پیر

ی حرکت یم کند (31: 9فصل  - ،  (Ch9: 32 - Ch12: 24)سوریه -.  ، به فلسطیر

اتوری روم سپ  امیی
قی یهودیان در بخش شر ، و در  (Ch12:25 - Ch19:20)س به غیر

فصل   - 21(. :19ق)نهایت با دفاع پولس و ورود انجیل به روم به اوج خود یم رسد 

28:31 .) 

ی خدمت پطرس در نیمه اول اعمال  .4  تعدادی شباهت بیر
ً
لوقا در ارائه خود عمدا

ایجاد یم کند رسوالن و خدمت پولس در نیمه آخر  . 

 

فت»بیانیه خالصه یا  6لوقا شامل  ؛ فصل  31: 9؛ فصل 7: 6ق)است « گزارش پیشر

، که به نظر یم رسد هر یک از آنها 31:  28؛ فصل 20:  19؛ فصل 5: 16؛ فصل 24: 12

د « صفحه»  . مطالب خود را نتیجه یم گیر
ی

ی همه این ویژگ های ادی  و  با در نظر گرفیی

ه گرفت که لوقا مطالب خود را در اعمال رسوالن بر اساس توان نتیجساختاری، یم 

 :خطوط زیر توسعه داده است

 

 ( 41: 2فصل  - 1: 1سابقه )وقایع تشکیل دهنده مأموریت مسییح : مقدمه

 

 1قسمت 

 ( 24: 12فصل   - 42: 2ق)رسالت مسییح به جهان یهود . 1



ی روزهای کلیسا در اورشلیم  - 1پانل . 2 :  بیانیه خالصه( 7: 6فصل  - 42: 2ق)اولیر

ش یافت» تعداد شاگردان در اورشلیم به شعت افزایش یافت و . پس کالم خدا گسیی

 (.7: 6ق.« )تعداد زیادی از کاهنان مطیع ایمان شدند 

 سه شخصیت محوری  - 2پانل . 3
ی

  (31: 9فصل  - 8: 6ق)رویدادهای حیایی در زندگ

سپس کلیسا در شتاش یهودیه، جلیل و سامره از زمان صلح  : »بیانیه خالصه

ها زیاد شد و در ترس القدس، تعداد آنتقویت شد؛ و با تشویق روح. برخوردار بود 

 یم
ی

 (. Ch9: 31« )کردند خداوند زندگ

ی  - 3پانل . 4 فت های انجیل در فلسطیر (  Ch9: 32 - Ch12: 24)سوریه  -پیشر

ش یم یافت: "صهبیانیه خال  "  اما کالم خدا همچنان افزایش یم یافت و گسیی

(Ch12:24 .) 

2قسمت   

یهودی . 1  ( 28:31فصل   - 12:25سابقه )رسالت مسییح به جهان غیر

ی سفر مبلغان و شورای اورشلیم  - 4پانل . 2 بیانیه ( 16:5فصل   - 12:25سابق )اولیر

شدند و هر روز بر تعداد آنها افزوده یم  بنابراین کلیساها در ایمان تقویت : "خالصه

 (. 16:5ساب " )شد 

ده از طریق دو سفر تبلیغی  - 5پانل . 3 ش گسیی بیانیه ( Ch16:6 - Ch19:20)گسیی

 :Ch19" )به این ترتیب کالم خداوند به شعت منتشر شد و قدرت یافت. "خالصه

20 .) 

او  . بیانیه خالصه( Ch19:21 - Ch28:31)به اورشلیم و از آنجا به روم  - 6پانل . 4

با جسارت و بدون مانع، پادشایه خدا را موعظه کرد و در مورد خداوند عییس مسیح 

 . تعلیم داد 

 

دهد، عباریی که وقتی ادامه یم« پادشایه خدا»عییس به صحبت با شاگردان در مورد 

  بخش و مستقل خدا از طریق عییس دهنده عمل نجات رود نشاندر اناجیل به کار یم 

. است، و این همان مضمویی است که اکنون باید از طریق قدرت خدا ادامه یابد 

،  8: 19، فصل 22:  14، فصل 12: 8، 3: 1ق)روح القدس، که در شاگردان کار یم کند 

 (. 31+   23: 28، فصل 25: 20فصل 

 

 ! مروری بالقوه بر گاهشماری پل
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 پس از میالد؟ 29/30مرگ عییس 
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 33تبدیل 
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