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 مقدمه بر عهد جديد
Introduction to the New Testament 

 
 

نسبت به تعداد و حجم آنها خارج از هر مقياس و معياري ها  تاريخي و روحاني اين نوشتهارزش “
در اينجا شاهد اوج روزي . اي است است و تأثيرشان بر زندگي و تاريخ بشر فراتر از هر محاسبه

هاي عهد عتيق، تبديل به مسيح  مسيح نبوت. شود باغ عدن ختم ميهستيم كه طلوع كرده و به 
  گراهام اسكروجي ”.گردد تاريخي اناجيل، مسيح تجربيات در رساالت و مسيح جالل در مكاشفه مي

  

  ”عهد جديد“عنوان . 1

ور شدن در مطالعه درياهاي عميق عهد جديد يا حتي ورود به بخش نسبتاً كوچك  ز غوطهقبل ا
طرح مختصري از رئوس مطالب و حقايق كلي راجع به كتاب مقدسي ارائه كتاب خاص، مطالعه يك 

  .ناميم يقيناٌ مفيد خواهد بود مي ”عهد جديد“كه آن را 
هستند و در زبان عبري يكي دو  (diathēkē) هر دو ترجمه يك كلمه يوناني ”عهد“و  ”پيمان“كلمات 

در عنوان كتب مقدس . تر است بهتر و مناسبتوان گفت كه كدام معادل  جا هست كه به سختي مي
اي قرارداد، عقد و پيمان مابين  قطعاً ارجحيت دارد زيرا اين كتاب از مجموعه ”پيمان“مسيحي، مفهوم 

  .خدا و قوم او تشكيل شده است
هر دو به . عهد جديد يا پيمان جديد ناميده شده تا از عهد عتيق يا پيمان قديم متمايز شود اين كتاب

اما طبيعي است كه شخص . اند و از اين رو براي تمام مسيحيان سودمند هستند ام خدا نوشته شدهاله
رود كه به طور خاص راجع به  مقدس مي دار به مسيح معموالٌ بيشتر سراغ آن بخش از كتاب ايمان

  .گويد خداوند ما و كليساي او و نيز آرزوي وي در مورد نحوه زندگي و رفتار شاگردانش سخن مي
  :ارتباط بين عهد جديد و عهد عتيق را اگوستين قديس اين گونه به زيبائي بيان كرده است

  .جديد در قديم مستور است؛ و قديم در جديد مكشوف
  

  كتب بر حق عهد جديد. 2

ترجمه شده بيانگر قاعده يا قانوني  ”كتب قانوني“يا  ”كتب بر حق“كه در اينجا  kanōnكلمه يوناني 
اي از  كتب برحق عهد جديد مجموعه. شود ن چيزي سنجيده يا ارزيابي مياست كه توسط آ

بايست جزو كتب بر  هائي هستند كه مي كتاب تنهادانيم كه اينها  چگونه مي. هاي الهامي است كتاب
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در زمره كتب برحق باشند؟ از تمام اين بيست و هفت كتاب بايستي اينكه چگونه حق قرار گيرند يا 
ديگري هم از همان روزهاي ) گزارانه هاي بدعت و نيز نوشته(ا و رساالت مسيحي ه آنجا كه نوشته

هاي كنوني از اصالت و حقيقتي  توانيم مطمئن باشيم كه كتاب اول كليسا وجود داشت، چگونه مي
  نظير برخوردار هستند؟ بي

برحق را از  شود كه در اواخر قرن چهارم ميالدي، يك شوراي كليسائي فهرست كتب غالباً گفته مي
ها از همان موقعي كه نوشته  در واقع اين كتاب. انتخاب و تصويب نمودهاي موجود  ميان تمام كتاب

هاي الهامي را تشخيص داده و به  از همان آغاز كتابديندار و تيزبين شاگردان . شدند برحق بودند
- 15 :3پطرس-2(زند  مهر تأئيد مي هاي پولس نوشته بر ، همچنان كه پطرسرسميت شناخته بودند

به عنوان مثال يهودا، دوم و سوم (ها  در مورد برخي كتابزماني در بعضي كليساها به هر حال، ). 16
  .هائي وجود داشت مخالفت) يوحنا

به طور كلي چنان چه كتابي توسط يكي از رسوالن مانند متي، پطرس، يوحنا يا پولس يا به وسيله 
مرقس يا لوقا نوشته شده بود، هيچ گونه شك و ترديدي در در  يكي از افراد دايره رسوالن مانند

  .خصوص برحق بودن آن وجود نداشت
بر چيزي صحه شورائي كه فهرست كتب برحق امروز ما را رسماٌ پذيرفت و اعالم نمود، در واقع 

 اين شورا نه فهرستي الهامي از كتب بلكه. هاي سال مورد قبول عموم مسيحيان بود گذاشت كه سال
  .استخراج كردفهرست كتب الهامي را 

  

  نگارش. 3

او متي، مرقس، لوقا، يوحنا، پولس، يعقوب، پطرس، . القدس است نويسنده حقيقي عهد جدبد روح
ترين  بهترين و صحيح. يهودا و مؤلف ناشناس نامه به عبرانيان را براي نوشتن كتب الهام بخشيد

نبايد عهد جديد . عهد جديد، تأليف دوگانه استجواب براي سؤال مربوط به چگونگي شكل گرفتن 
عنصر  .را بخشي انساني و بخشي الهي بدانيم، بلكه كامالً انساني و در عين حال كامالً  الهي است

گرديد و نتيجه آن كتابي عاري  الهي باعث محافظت عنصر انساني از ارتكاب هر گونه خطا و اشتباه
  .ويس اوليه شدن هاي دست از هر عيب و خطائي در نسخه

تواند ما را در فهم اين موضوع ياري دهد، دو طبيعت الهي و انساني كالم زنده،  قياس مناسبي كه مي
بلكه ) مثل اساطير يونان باستان(او بخشي انساني و بخشي الهي نبود . خداوند ما عيسي مسيح است

انساني غيرممكن ساخته بود  طبيعت الهي براي طبيعت. در آن واحد كامالً انسان و كامالً خدا است
  .كه مرتكب اشتباه يا گناه شود

    



- ٧ - 

 

  تاريخ نگارش. 4

طول كشيد تا تكميل ) قبل از ميالد 400تا  1400از حدود (برخالف عهد عتيق كه تقريباً هزار سال 
  .به طول انجاميد) ميالدي 100تا  50از سال (شود، نگارش عهد جديد تنها نيم قرن 

در هر زماني است كه با زندگي  بهترين حالت براي كليسادر عهد جديد  هاي ترتيب كنوني كتاب
هائي براي كليسا  گويد، در ادامه آموزشها و راهنمائي شود، سپس از كليسا سخن مي مسيح شروع مي

با اين وصف، ترتيب قرار گرفتن اين . سازد سرانجام آينده كليسا و جهان را مكشوف ميآيد و  مي
دليل نوشته شدن كتب احساس نيازي بود كه به آنها . اريخ نگارش آنها نيستها بر اساس ت كتاب

  .شد مي
. بود ”هائي به كليساهاي جوان نامه“گويد  همان گونه كه فيلپس در مورد رساالت ميها،  اولين كتاب

رن هاي عهد جديد هستند كه تقريباً در اواسط ق يعقوب، غالطيان و تسالونيكيان احتماالً اولين نوشته
سپس اناجيل نوشته شدند، اول متي يا مرقس، سپس لوقا و در . اول ميالدي به رشته تحرير درآمدند

  .نوشته شد كه تاريخ آن احتماالً اواخر قرن اول بوده است آخر همه كتاب مكاشفه. آخر يوحنا
  

  مندرجات. 5

 :توان به شرح زير خالصه نمود مندرجات عهد جديد را مي

 

  تاريخي

  اناجيل  
  اعمال  

  رساالت

  رساالت پولس  
  رساالت جامع  

  اي مكاشفه

  مكاشفه يوحنا  
  

خواهد  ”هر امر نيكو كامالً آراسته براي“ها برسد  اي از اين كتاب شخص مسيحي كه به درك شايسته
  .شد
  

  زبان. 6
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مان اين زبان در قرن اول اي. نوشته شد )”عمومييوناني “يا  koinē( عهد جديد به زبان روزمره
رفت و گستردگي و كاربرد آن همانند زبان انگليسي در  مسيحي تقريباً دومين زبان جهاني بشمار مي

  .دوران معاصر بود
هاي عهد  ها، اشعار و روايت درست همان طور كه سبك پر حرارت و رنگارنگ زبان عبري با نبوت

براي بيان پيام عهد جديد، از آمادگي  العاده عتيق كامالً تناسب دارد، زبان يوناني نيز چون ابزاري فوق
زبان يوناني از طريق فتوحات اسكندر كبير مرزهاي بسياري را درنورديده . و توانائي برخوردار است

  .قابل فهم كرده بودند و سپاهيانش اين زبان را براي عامه مردم، ساده و  بود
هري، فرهنگ لغات و ديگر دقت و صراحت موجود در اين زبان از جمله زمان افعال، ساختار ظا

بسيار هاي مهم رساالت مخصوصاً كتابي چون نامه به روميان  جزئيات زباني، آن را براي بيان آموزه
  .مطلوب ساخته بود

يا  ”كوچه و بازار زبان“هر چند زبان ادبي نخبگان نيست اما در عين حال  ”يوناني عمومي“زبان 
كي از عهد جديد مانند عبرانيان، يعقوب و دوم پطرس بخشهاي اند. يوناني محدود و فقير هم نيست

همچنين برخي از متون انجيل لوقا تقريباً در زمره آثار . تا حدودي به سطح متون ادبي نزديك هستند
به عنوان (روند و پولس نيز گاهي انشائي بسيار زيبا و ادبي دارد  كالسيك زبان يوناني به شمار مي

  ).15و  13مثال اول قرنتيان باب 
  

  ترجمه. 7

توان در  ها را مي اين ترجمه. اند مقدس بركت يافته هاي كتاب هاي دنيا از ترجمه ها و فرهنگ اكثر زبان
  :بندي نمود چهار مقوله طبقه

  اللفظي هاي تحت ترجمه) الف

اللفظي هستند براي مطالعه مفيد اما براي پرستش، قرائت عمومي  ها كه گاهي بسيار تحت اين ترجمه
هاي زيبا و ادبي را به خاطر  عامه مسيحيان هرگز ترجمه. باشند فظ كردن، ضعيف و نامناسب ميو ح

  .كنند اللفظي رها نمي هاي تحت اين ترجمه
  
  معادل كامل) ب

هائي كه كامالٌ ادبي هستند و تا آنجا كه امكان دارد از الگوي زبان و ادبيات عبري و يوناني به  نسخه
نمونه بارز اين . دهند جا نياز باشد سبك و اصطالحات آنها را انتقال مي كنند و هر دقت پيروي مي

  .مقدس كينگ جيمز در زبان انگليسي است نوع ترجمه، نسخه كتاب
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  معادل پويا) ج

اين نوع ترجمه از آزادي بيشتري نسبت به ترجمه معادل كامل برخوردار است و گاهي به سوي 
هاي معتبري را بكار  چنان چه به خواننده تفهيم شود، شيوهكند و  ترجمه آزاد و  تفسيري ميل مي

شود كه تمامي افكار و ديدگاهها در ساختاري قرار گيرد كه اگر يوحنا  در اين روش سعي مي. برد مي
به صورتي اين روش چنان چه . كردند يا پولس امروز قصد نوشتن داشتند از آن ساختار استفاده مي

  .تواند ابزار مفيدي باشد گرايانه انجام شود مي اصول
  
  ترجمه تفسيري) د

در پي انتقال فكر از طريق فكر است و با اين وجود از آزادي زيادي در افزودن  ترجمه تفسيري
بندي، فاصله بسياري با متن اصلي دارد همواره امكان  از آنجا كه در جمله. باشد نكات برخوردار مي

ها در حالي كه براي مقاصد  اين نوع ترجمه. اطي بيفتداين خطر هست كه در دام تفسير زياد و افر
اي زيادي در آنها وجود دارد كه اگر نگوئيم اشتباه ولي قابل  بشارتي مفيد هستند، اما تفسيرهاي سليقه

  .بحث هستند
اما معموالٌ نظرات هاي تفسيري از ديدگاه ادبي آثاري برجسته و قابل تحسين هستند  برخي ترجمه

  .كنند را از زبان نويسندگان عهد جديد بيان ميپديدآورندگان 
به هر حال به . از هر نوع داشته باشيممقدس  خوب است كه براي مقايسه و تقابل متون، يك كتاب

  .ترين نسخه است مقدس بهترين و مطمئن نظر ما ترجمه معادل كامل براي مطالعه مفصل كتاب
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 مقدمه بر اناجيل
Introduction to the Gospels 

 

  
  اوريجن  ”  .ها هستند اناجيل نوبر نوشته“

  

  اناجيل باشكوه ما. 1

نامه و نيز ديگر آثار و  ادبيات را مطالعه كرده باشد با رمان، نمايش، شعر و زندگي هر كسي كه
اما وقتي خداوند ما عيسي مسيح به زمين آمد، مقوله ادبي كامالً جديدي . هاي ادبي آشنا است سبك

اي پر رنگي دارند اما  نامه هاي زندگي اناجيل هر چند شاخصه. كه همان انجيل استمورد نياز بود 
كه مانند ديگر  هائي از قبيل پسر گمشده و سامري نيكو هستند هر چند حاوي مثل. نامه نيستند زندگي
هاي انجيل حتي به صورت  برخي از مثل. اند اما داستان نيستند هاي ادبي جالب و جذاب داستان
هاي مستند نيستند و با اين وجود حاوي  اناجيل گزارش. اند هاي بلند يا كوتاه بازنويسي شده نداستا

  .هاي خداوند ما هستند هائي دقيق اما به وضوح فشرده از گفتگوها و خطابه روايت
انجيل به دست متي،  نه تنها مقوله ادبي منحصر به فردي است، بلكه بعد از نگارش چهار ”انجيل“

چهار انجيل و تنها همين چهار انجيل در اين دو . مرقس، لوقا و يوحنا، قالب كتب برحق شكسته شد
گزاران بسياري  بدعت. گرا بوده است هزار سال تاريخ مسيحيت مورد قبول مسيحيان اصيل و اصول

اي براي ايجاد و  ارهاي بيشرمانهاند اما تمام آنها ابز هائي به نام انجيل كرده اقدام به نوشتن كتاب
  .اند هائي نظير آئين گنوسي بوده گسترش بدعت

اما چرا چهار انجيل وجود دارد؟ چرا پنج انجيل نداريم كه با پنج كتاب موسي جور دربيايد و به اين 
در آن ترتيب مسيحيان نيز نوعي اسفار خمسه داشته باشند؟ يا چرا تنها يك انجيل طوالني نباشد كه 

هائي به  هاي بيشتر باز شده باشد؟ در واقع تالش وارد تكراري حذف و جا براي ذكر معجزات و مثلم
يا ادغام اناجيل در هم صورت گرفته كه ابتداي آن به قرن دوم ميالدي  ”هماهنگ ساختن“منظور 

  .به وجود آورد) اي يوناني به معني هر چهار واژه(رسد كه تاتيان اثري به نام دياتسرون  مي
كند كه چهار انجيل با چهار بخش دنيا و بادهاي  ايرنائوس وجود چهار انجيل را اين گونه بيان مي

  .چهارگانه تطابق دارند و عدد چهار عدد جامعيت و عموميت است
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  چهار نماد. 2

يعني  حزقيال و مكاشفهكتاب به چهار نماد  چهار انجيل تشبيهبسياري از مردم مخصوصاً هنرمندان، 
به هر حال مسيحيان مختلف اين نمادها را . اند گاو، انسان و عقاب را پسنديده و تحسين كردهشير، 

چنان چه براي ارتباط اين نمادها با اناجيل اعتباري قائل . اند هاي مختلفي با انجيل مرتبط كرده به شيوه
يهودا هماهنگي خورد، شير با متي، انجيل پادشاهي شير  شويم، كاري كه در آثار هنري به چشم مي

كش با مرقس، انجيل خادم؛ انسان يقيناً چهره كليدي لوقا، انجيل  دارد؛ گاو حيوان پرتحمل و زحمت
بيانگر اين هستند كه عقاب نماد انجيل يوحنا  ها و متضادها هاي معادل حتي فرهنگ. پسر انسان است

  .باشد به عنوان مظهر بصيرت روحاني واال مي
  

  چهار قرائت. 3

خواهد پيام بشارت انجيل  القدس مي وجود چهار انجيل اين باشد كه روحهترين توضيح براي شايد ب
را به چهار گروه مختلف مردم برساند، چهار گروهي كه در دنياي باستان وجود داشت و امروزه نيز 

  .به وضوح با همتايان آنها روبرو هستيم
ري كه حتي خوانندگان مبتدي نيز ترين انجيل است، به طو همه توافق دارند كه متي يهودي

نامه خداوند ما و لحن كلي سامي آن را  هاي مفصل، نسب ، خطابههاي متعدد از عهد عتيق قول نقل
  .دهند تشخيص مي

ها انساني را خطاب قرار  نوشت، روميان و نيز ميليون مرقس كه احتماالً در پايتخت امپراتوري مي
هاي  از اين رو انجيل وي حاوي معجزات بسيار و مثل. دارنددهد كه بيش از تفكر به عمل عالقه  مي

هاي  نامه بيند زيرا روميان چه اهميتي به نسب نامه نمي اين انجيل نيازي به ذكر نسب. اندك است
  دادند؟ يهوديان براي خادمي فعال و پر كار مي

يات يوناني را روميان بسياري است كه هنر و ادب نيز لوقا به وضوح انجيل مخصوص يونانيان و
چنين مردماني عاشق زيبائي، كرامت انساني، فرهنگ و . كردند و از آن تقليد مي داشتند دوست مي

شايد امروزه نزديكترين همتايان مردم . سازد لوقاي طبيب همه اينها را فراهم مي. ادبيات واال هستند
انجيل لوقا نسوي بشنويم كه جاي تعجب نيست كه از زبان يك فرا. ها باشند يونان باستان فرانسوي

  ).ك مقدمه انجيل لوقا.ر(است  ”زيباترين كتاب عالم“
. كه براي هر كسي چيزي دارد ماند؟ انجيل يوحنا، انجيل جهاني است كدام گروه براي يوحنا باقي مي

شايد . باشد اما در عين حال محبوب متفكرين مسيحي نيز مي) 31-30: 20(هر چند بشارتي است 
پرستان به مسيحيان اوليه داده  است، عنواني كه بت ”نسل سوم“وع اين باشد كه يوحنا براي كليد موض

  .بودند، چرا كه نه يهودي بودند و نه از امتها



- ١٢  - 

 

  

  ديگر مضامين چهارگانه. 4

عهد عتيق وجود دارد كه به زيبائي با تأكيدات چهار انجيل مطابقت  چند مضمون چهارگانه ديگر در
  .كنند مي
  :شود به عنوان لقبي براي خداوند ما در متون زير يافت مي ”شاخه“
  )6-5: 23ارميا ( ”...كنم و پادشاهي سلطنت نموده  اي براي داود بر پا مي شاخه... “
  )8: 3زكريا ( ”بنده خود شاخه را خواهم آورد... “
  )12: 6زكريا ( ”مردي كه به شاخه مسمي است“
  )2: 4اشعيا ( ”شاخه خداوند“

  :در عهد عتيق هست كه دقيقاً با موضوعات اصلي انجيل مطابقت دارد ”اينك“هار همچنين چ
  )9:9زكريا ( ”اينك پادشاه تو“
  )1: 42اشعيا ( ”اينك بنده من“
  )12: 6زكريا ( ”اينك آن مرد“
  )9: 40اشعيا ( ”اينك خداي شما“

رسد  به نظر مي. تآخرين توازي هر چند وضوح كمتري دارد اما براي بسياري باعث بركت بوده اس
نگاران  شان با معرفي چهارگانه انجيل وسايل داخل خيمه اجتماع نيز همراه با معاني نمادين چهار رنگ

  :كنند از خداوند ما مطابقت مي
خصلت پادشاهي اين  26: 8داوران . ، انتخاب روشن و مناسبي براي متي، انجيل پادشاه استارغواني

  .دهد رنگ را نشان مي
تواند معرف  آمد و اين مي سائيدن نوعي كرم قرمز رنگ به دست ميقديم از  هايزمان ، درقرمز 

مزمور ( ”من كرم هستم و انسان ني“: گويد مرقس، انجيل خادم رنجور باشد، چنان كه در مزمور مي
22 :6.(  

أكيد لوقا بر انسانيت كامل مسيح ت). 8: 19مكاشفه (گويد  ، از اعمال عادالنه مقدسين سخن ميسفيد
  .بسيار دارد

اي زيبا از  و نشانه) 10: 24خروج (ناميم  ، معرف گنبد كبود رنگي است كه آن را آسمان ميآبي
  .الوهيت مسيح كه از نكات كليدي انجيل يوحنا است

  

  ترتيب و تأكيد. 5
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بدانيم بجا است كه از ابتدا . شوند بينيم كه وقايع هميشه به ترتيب وقوع آنها روايت نمي مي در اناجيل
  :گويد كلي مي ويليام .كند بندي مي نهفته در آنها گروه معنويروح خدا غالباً وقايع را طبق تعليم 

دارد و او حقايق، گفتگوها،  مفهوميبينيم كه انجيل لوقا الزاماً ترتيبي  رويم به وضوح مي همان طور كه جلو مي
بندي كرده است و نه صرفاً بر  دروني آنها طبقههاي خداوند عيسي را طبق ارتباط  سؤاالت، جوابها و موعظه

بندي   جمعاما . ترين نوع روايت وقايع است بچگانهترين و  اساس توالي ظاهري وقايع كه در حقيقت ناشيانه
تا  بسيار مشكل براي مورخ است اي وظيفهشان،  وقايع بر اساس علل و پيامدهاي آنها و طبق ترتيب مفهومي

  .بكار ببرد تواند لوقا را براي انجام شايسته اين امر خدا مي. فاً روايتگر اتفاقات استنگار كه صر كار وقايع

در حالي . دهد تا تنوع موجود در اناجيل را درك كنيم اين تأكيدات و روشهاي متفاوت ما را ياري مي
رداشت در روش و ب) به معني هم نظر بودن Synoptics( ”اناجيل نظير“كه سه انجيل اول، معروف به 

او انجيل . خود نسبت به ندگي عيسي مشابه هستند، انجيل يوحنا در اين خصوص با آنها تفاوت دارد
انجيل يوحنا . خواست چيزي را كه قبالً به خوبي ثبت شده تكرار نمايد خود را ديرتر نوشت و نمي

 .دهد زندگي و سخنان خداوند ما عيسي مسيح را با الهيات و تعمق بيشتري ارائه مي

  

  مسئله اناجيل نظير. 6

با وجود اين همه شباهت، تقريباً حتي در مورد بكارگيري كلمات مشابه در متون نسبتاً بلند؛ در عين 
حال تفاوتهاي بسياري در ميان سه انجيل اول وجود دارد به نحوي كه معموالً از مبحثي تحت عنوان 

تر براي كساني كه الهامي بودن كتب مقدس اين مسئله بيش .آيد سخن به ميان مي ”مشكل اناجيل نظير“
هاي پيچيده بسياري ارائه شده  فرضيه. گرا كار و سنت آيد تا مسيحيان محافظه كنند پيش مي را رد مي
كنند كه هيچ مستندي در ميان نسخ خطي براي  صحبت مياسناد و مدارك گمشده فرضي  ازكه اغلب 

گرائي ممكن به  آيند و از ديدگاه اصول جور درمي 1:1قا ها با لو برخي از اين ايده .آنها وجود ندارد
گويند كليساي قرن اول  اند كه مي ها به جائي رسيده به هر حال بعضي از اين فرضيه. رسند نظر مي

هاي به اصطالح  ديدگاههائي كه اين تئوري. راجع به عيسي مسيح را به هم بافته است ”هائي افسانه“
جدا از اينكه بر ضد تمام كتب مقدس مسيحي و تاريخ كليسا هستند،  دهند ارائه مي ”نقادي شكل“

توان دو محقق  به عالوه نمي. بايد به اين نكته اشاره نمود كه هيچ دليل مستندي براي آنها وجود ندارد
  .بندي يا جدا نمودن اناجيل نظير با هم توافق داشته باشند را يافت كه در مورد نحوه دسته

ليكن تسلي “: شود يافت مي 26: 14اي اين مسئله در سخنان خداوند ما در يوحنا بهترين راه حل بر
فرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد  القدس كه پدر او را به اسم من مي  دهنده يعني روح

  ”.و آنچه را به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد
كند و نيز احتماالً مرقس، با  ي و يوحنا جلب مياين موضوع توجه ما را به خاطرات شاهدان عيني، مت

هاي پطرس را ثبت كرده  گويد خاطرات و موعظه اين فرض كه وي همان طور كه تاريخ كليسا مي
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 ذكر شده، 1:1القدس در نگارش اسناد مكتوب كه در لوقا  واسطه روح عالوه بر اين كمك بي. است
نظير است و همين امر ما را در يافتن جواب مسئله  دقت مردمان سامي در بازگوئي روايات شفاهي كم

هر گونه حقيقت، نكته جزئي يا تفسير ضروري كه در وراي اين منابع . دهد اناجيل نظير ياري مي
اول (آشكار گردد  ”دهد القدس تعليم مي كه روح) در كالمي(“تواند در مكاشفه مستقيم  باشد مي
  ).13: 2قرنتيان 

چرا “شويم بهتر است از خود بپرسيم  يا تفاوتي آشكار در جزئيات روبرو مي بنابراين وقتي با تناقض
به عنوان مثال  ”اين انجيل اين واقعه يا سخن را ناديده گرفته، ذكر كرده يا بر آن تأكيد نموده است؟

ذكر نموده، در حالي كه مرقس و جداگانه را ) از نابينائي و از روح پليد(متي روايت شفاي دو نفر 
. دانند بعضي از منتقدان اين موضوع را تناقض مي. اند روايت كردههر دو شفا را در مورد يك نفر ا لوق

از هر دو  نوشت بهتر است به مسئله اين طور نگاه كنيم كه متي چون انجيل خود را براي يهوديان مي
اي مثال دو ضروري است، در حالي كه بر ”شهادت دو يا سه نفر“نفر ياد كرده چرا كه طبق شريعت 
  .كنند را ذكر مي) بارتيمائوس كور(انجيل ديگر نام شخص شفا يافته 

هاي  تفاوت حاوي دهند كه چگونه بعضي از روايات تكراري در اناجيل، آيات منتخب زير نشان مي
  :هستندمهمي 
نه اين واقعه  حقيقت محلظاهراً تكرار موعظه روي كوه در انجيل متي است، اما در  23-20: 6لوقا 

بيانگر شخصيت شهروند  در متي ها خوشا به حال). 17: 6لوقا (بر كوه بلكه در دشت بوده است 
در  40: 6لوقا . كند ، در حالي كه لوقا روش زندگي شاگردان مسيح را بيان ميآل ملكوت هستند ايده

. ايم عرفي شدهاما در متي، عيسي به عنوان استاد و ما چون شاگردان او م. است 24: 10ظاهر شبيه متي 
بر خدمت  22: 7متي . باشد مي گيرد شاگرد تعليم مياز او در لوقا، تعليم دهنده استاد است و كسي كه 

  .گويد از مشاركت با استاد سخن مي 27-25: 13كند، در حالي كه لوقا  به پادشاه تأكيد مي
از فرزندان و محبت خدا  13-12: 18جواب اتهام سنگين فريسيان است، متي  7- 4: 15در حالي كه لوقا 

  .گويد به آنها سخن مي
 ”القدس تعميد خواهد داد او شما را به روح“ :گويد داران حضور داشتند، يحيي مي وقتي تنها ايمان

او “: گويد اما هنگامي كه جمعيتي زياد از جمله فريسيان بودند اين طور مي ،)33: 1؛ يوحنا 8: 1مرقس (
  ).16: 3؛ لوقا 11: 3تعميد داوري؛ متي ( ”عميد خواهد دادالقدس و آتش ت شما را به روح

به ديدگاه داوري كننده ما نسبت به ديگران  2: 7در متي  ”...پيمائيد اي كه مي به همان پيمانه“عبارت 
  .به سخاوت و بخشندگي ما 38: 6به درك ما از كالم، و در لوقا  24: 4كند، در مرقس  اشاره مي

داران عميق به  قض، بلكه عمدي و هدفمند هستند و غذاي روحاني براي ايمانپس اين تفاوتها نه تنا
  .سازند جهت تعمق و تفكر را فراهم مي
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  نگارش و تأليف كتب. 7

اند، تقسيم كردن شواهد و مدارك به دو گروه شواهد  در بحث اينكه چه كساني اناجيل را نوشته
هاي  اين موضوع در خصوص تمام نوشته بيروني و دروني كاري بسيار معمول و متعارف است و

در فصول مربوط به تمامي بيست و هفت كتاب عهد جديد همين كار را . مقدس مصداق دارد كتاب
شود، به نويسندگان معاصر دوران  در بخشي كه تحت عنوان شواهد خارجي ارائه مي. كنيم نيز مي

نيز برخي بدعتگزاران يا معلمان و  در قرون دوم و سوم ”پدران كليسا“نگارش كتاب و كالً به 
در آثار اين افراد نقل قولها، اشارات و گاهي مطالبي خاص درباره كتابها و . گردد دروغين اشاره مي

به عنوان مثال، چنانچه كلمنت اهل روم كه تقريباً در اواخر قرن . خورد نويسندگان آنها به چشم مي
تواند اثري جعلي متعلق به قرن  شد يقيناً اين كتاب نميزيست نقل قولي از اول قرنتيان كرده با اول مي

در بخش مربوط به شواهد دروني، به سبك، واژگان، تاريخ و محتواي . دوم و تحت نام پولس باشد
كنيم كه ببينيم آيا اين عوامل با شواهد خارجي يا ادعاي نويسندگان ديگر مطابقت  كتاب توجه مي

و اعمال رسوالن مؤيد اين ديدگاه است كه  سبك انجيل لوقا مثالً. كند دارد يا آنها را نقض مي
در بسياري كتابها فهرست كتب مورد قبول . نويسنده، پزشك فرهيخته غير يهودي بوده است

اي كوتاه از انجيل لوقا و ده رساله از  او تنها نسخه. مارسيون، بدعتگزار قرن دوم ذكر شده است
اين وجود وي شاهد مفيدي بر اين نكته است كه كدام كتابها در  رساالت پولس را قبول داشت، اما با
برگرفته از نام كاردينالي ايتاليائي كه اسناد (فهرست موراتوري . اند زمان او معيار و مورد پذيرش بوده

اين اسناد به فهرستي اصيل و حقيقي از كتب قانوني و برحق مسيحي است، هر چند ) مذكور را يافت
  .اند نشده صورت كامل يافت

 


