.

اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن اداﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺷﺎ ﮔﺮدان او از ﺗﺮس ﺧﻮد را
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده درﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﻪ روز از ﻣﺮگ اﺳﺘﺎد ﺷﺎن
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .او واﻗﻌﺎً از ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و
زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ وﻋﺪۀ ﻋﯿﺴﯽ
در ﻣﻮرد ﻧﺰول روحاﻟﻘﺪس در روز ﭘﻨﺘﯿﮑﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺷﺎ ﮔﺮدان
ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن
اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از رﺷﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﻣﮑﺎن وﺳﻌﺖ
آن در ﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن از رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ
آن وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن ﻫﯿﭻ رژﯾﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت دادن :ﻓﺼﻞ ١
اﻟﻒ :آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن و وﻋﺪۀ ﻋﯿﺴﯽ :ﻓﺼﻞ ١۴ - ١ :١
ب :اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮدا :ﻓﺼﻞ ٢۶ - ١۵ :١
ﺷﻬﺎدت در اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ٣ :٨ - ١ :٢
ﺷﻬﺎدت در ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﻣﺮه :ﻓﺼﻞ ٢۵ :١٢ - ۴ :٨
رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻮﻟﺲ :ﻓﺼﻞ ٢٨ - ١٣
اﻟﻒ :اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺎرﺗﯽ :ﻓﺼﻞ ١۴ - ١٣
ب :ﺷﻮرای اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ٣۵ - ١ :١۵
ج :دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺎرﺗﯽ :ﻓﺼﻞ ٢٢ :١٨ - ٣۶ :١۵
د :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺎرﺗﯽ :ﻓﺼﻞ ١۶ :٢١ - ٢٣ :١٨
ه :ﭘﻮﻟﺲ در زﻧﺪان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ و روم :ﻓﺼﻞ ٣١ :٢٨ - ١٧ :٢١
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١ﺗﯿﻮﻓﯿﻠﻮس ﻋﺰﯾﺰم ،ﻣﻦ در اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﺘﺪا ٢ﺗﺎ روزﯾﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روحاﻟﻘﺪس اواﻣﺮ ﻻزم را ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد داد و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ٣ :او ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر،
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺎن زﻧﺪه ﻧﺸﺎن داد و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
و درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد۴ .وﻗﺘﯽ او ﻫﻨﻮز در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آن وﻋﺪۀ ﭘﺪر ،ﮐﻪ در
ﺧﺼﻮص آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎﺷﯿﺪ۵ .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺎ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽداد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ روز ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
ﺻﻌﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
۶ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ وﻗﺖ
آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ؟« ٧ﻋﯿﺴﯽ
ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ٨ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد
ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ دوراﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد٩ «.ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ و اﺑﺮی او را از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
١٠ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد دو
ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ١١و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای ﻣﺮدان ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﭼﺮا
اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ«.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
١٢آﻧﮕﺎه ﺷﺎ ﮔﺮدان از ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ،ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ آن ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ١٣ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آنﻫﺎ ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﯾﻌﻘﻮب و اَﻧﺪرﯾﺎس ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و
ﺗﻮﻣﺎ ،ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ و ﻣﺘﯽ ،ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻔﯽ و ﺷﻤﻌﻮن ﻓﺪاﯾﯽ و ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻘﻮب
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ١۴ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﺮادران او ﺑﺎ ﯾﮑﺪل
دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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١۵در آن روز ﻫﺎ ﭘﺘﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮادران ﮐﻪ ﻋﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ

ﻧﻔﺮ ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ»١۶ :ای ﺑﺮادران ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ زﺑﺎن داود
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﯾﻬﻮدا رﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد،
١٧زﯾﺮا او ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻮد و در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ١٨ .او ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ
اﺟﺮت ﺷﺮارت ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ و در آن ﺑﺎ ﺳﺮ ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد و از ﻣﯿﺎن ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم روده ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ١٩و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ و آن ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺷﺎن »ﺣﻘَﻞ دﻣﺎ«
ـ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮن ـ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ٢٠ «.ﭘﺘﺮس اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب زﺑﻮر
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺧﺎﻧﮥ او وﯾﺮان ﺑﺎد و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﺎ ﮐﻦ ﻧﺸﻮد«.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺳﭙﺮده ﺷﻮد«.
٢١ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺖ
و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺖ٢٢ ،ﯾﻌﻨﯽ از روزی ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ
روزﯾﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد«.
٢٣آﻧﮕﺎه ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺑﺎ )ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﯾﻮﺳﺘﻮس
ﻫﻢ داﺷﺖ( و دﯾﮕﺮی ﻣﺘﯿﺎس ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ٢۴و دﻋﺎ
ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪﯾﮑﻪ از ﻗﻠﻮب ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهای ٢۵ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺸﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ
او ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺑﻮد
ﺑﺮود٢۶ «.ﭘﺲ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﯿﺎس اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
او در ﺷﻤﺎر آن ﯾﺎزده رﺳﻮل درآﻣﺪ.
ﻧﺰول روح اﻟﻘﺪس

٢

١وﻗﺘﯽ روز ﻋﯿﺪ ﭘﻨﺘﯿﮑﺎﺳﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﮥ ﺷﺎ ﮔﺮدان در ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪل
.
ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ٢ .ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ٣ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
٣
.
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ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۴ .ﻫﻤﻪ از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روح ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺪرت
ﺗﮑﻠﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
۵در آن زﻣﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ،در اورﺷﻠﯿﻢ
اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ۶ .وﻗﺘﯽ آن ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن رﺳﻮﻻن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻏﺮق ﺣﯿﺮت ﺷﺪﻧﺪ ٧و در ﮐﻤﺎل
ﺗﻌﺠﺐ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
٨ﭘﺲ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﺮداً ﻓﺮد ﭘﯿﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ؟ ٩ﻣﺎ
ﮐﻪ از ﭘﺎرﺗﯿﺎن و ﻣﺎدﯾﺎن و اﯾﻼﻣﯿﺎن و اﻫﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﮐَﭙﺪوﮐﯿﻪ و
ﭘﻨﻄﺲ و اﯾﺎﻻت آﺳﯿﺎ ١٠و ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ و ﭘﻤﻔﯿﻠﯿﻪ و ﻣﺼﺮ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﻗﯿﺮوان اﺳﺖ و زاﺋﺮان روﻣﯽ ،ﻫﻢ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻫﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
١١و اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺮﯾﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﺮح ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪا را ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ١٢ «.ﻫﻤﻪ ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟« ١٣اﻣﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺨﺮهﮐﻨﺎن ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ از ﺷﺮاب ﺗﺎزه ﻣﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﭘﯿﺎم ﭘﺘﺮس
١۴اﻣﺎ ﭘﺘﺮس ﺑﺎ آن ﯾﺎزده رﺳﻮل ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ای ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ و آ ﮔﺎه

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ١۵ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ا ﮐﻨﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ
ﺻﺒﺢ اﺳﺖ١۶ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ وﻗﺘﯽ
ﮔﻔﺖ:
»١٧ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در زﻣﺎن آﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد :از روح ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎراﻧﻢ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ
رؤﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺮان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ١٨ .ﺑﻠﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد
در آن اﯾﺎم از روح ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد١٩ .و در
آﺳﻤﺎن ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ،آﺗﺶ
و دود ﻏﻠﯿﻆ٢٠ .ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن آن روز ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻓﺘﺎب ﺗﺎرﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎه رﻧﮓ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ٢١و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.

۴
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٢٢ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻣﺮدی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰات و ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺗﻮﺳﻂ او در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺧﻮب
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ٢٣ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد را ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﭘﯿﺶداﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﺮدﯾﺪ و ﮐﺸﺘﯿﺪ٢۴ .اﻣﺎ ﺧﺪا
او را زﻧﺪه ﮐﺮد و از ﻋﺬاب ﻣﺮگ رﻫﺎﯾﯽ داد ،زﯾﺮا ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﻣﺮگ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را
در ﭼﻨﮓ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد٢۵ .داود درﺑﺎرۀ او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﭼﻮﻧﮑﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﻟﻐﺰش ﻧﻤﯽﺧﻮرم٢۶ .از اﯾﻦ رو دل ﻣﻦ ﺧﻮﺷﯽ و زﺑﺎﻧﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺰ در اﻣﯿﺪ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٢٧ ،زﯾﺮا ﺟﺎﻧﻢ را در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮگ ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و
ﻧﻤﯽﮔﺬاری ﮐﻪ ﻗﺪوﺳﺖ ﻓﺴﺎد را ﺑﺒﯿﻨﺪ٢٨ .ﺗﻮ راه زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪهای و
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺮا از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد«.
٢٩ای ﺑﺮادران درﺑﺎرۀ ﭘﺪر ﻣﺎ داود واﺿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد و ﺑﻪ
ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺒﺮۀ او ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ٣٠ .و ﭼﻮن
او ﻧﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ او
ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ٣١ ،از ﻗﺒﻞ ،رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده
درﺑﺎرۀ آن ﮔﻔﺖ:
»او در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮگ ﺗﺮک ﻧﺸﺪ و ﺟﺴﺪ او ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ«.
٣٢ﺧﺪا ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
٣٣ﺣﺎل ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪه ،روحاﻟﻘﺪس وﻋﺪه ﺷﺪه
را از ﭘﺪر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ.
٣۴زﯾﺮا داود ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﺧﻮد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪدﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ ٣۵ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را
زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ اﻧﺪازم«.
٣۶ﭘﺲ ای ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
٣٧وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دلﻫﺎی ﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖ و از ﭘﺘﺮس و دﯾﮕﺮ رﺳﻮﻻن
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای ﺑﺮادران ،ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« ٣٨ﭘﺘﺮس ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ

ﺷﻤﺎ ﻓﺮداً ﻓﺮد ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
روحاﻟﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ٣٩ ،زﯾﺮا اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و
۵
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ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ
او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ«.
۴٠ﭘﺘﺮس ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ۴١ «.ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎم او

را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن روز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
۴٢آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳﻮﻻن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ و ﭘﺎره
ﮐﺮدن ﻧﺎن و دﻋﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
روش زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
۴٣در اﺛﺮ ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺧﻮف
ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد۴۴ .ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺳﺖ و در ﻣﺎل ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ۴۵ .ﻣﺎل و داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ۴۶ .آﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎن را ﭘﺎره ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﻟﺨﻮﺷﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ۴٧ .ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺮ روز ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰود.
ﺷﻔﺎی ﺷﻞ ﻣﺎدرزاد

٣

١ﯾﮑﺮوز در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ وﻗﺖ دﻋﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ

.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ٢ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدی ﺷﻞ ﻣﺎدرزاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز او
را در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ،ﮐﻪ ﺑﻪ »دروازۀ زﯾﺒﺎ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ درون ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﮕﯿﺮد٣ .وﻗﺘﯽ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را

دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮد۴ .اﻣﺎ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻃﺮف او
دﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺘﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ۵ «.او ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن دﯾﺪ۶ .اﻣﺎ ﭘﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه ﻧﺪارم ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ دارم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻢ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و راه ﺑﺮو٧ «.آﻧﮕﺎه ﭘﺘﺮس دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و او را از زﻣﯿﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﻓﻮراً ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻫﺎی او ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ٨ .او از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ ،روی ﭘﺎﻫﺎی
۶
.

.

ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و در راه رﻓﺘﻦ ﺷﺪ و ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰﮐﻨﺎن و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪﮔﻮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه
اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺷﺪ٩ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم او را روان و ﺣﻤﺪﮔﻮﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ ١٠و وﻗﺘﯽ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﭘﯿﺶ »دروازۀ زﯾﺒﺎ« ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻏﺮق ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺎم ﭘﺘﺮس در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
١١در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ﺑﻪ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭼﺴﭙﯿﺪه ﺑﻮد و از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﯿﺮت در اﯾﻮان ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ دوﯾﺪﻧﺪ١٢ .وﻗﺘﯽ ﭘﺘﺮس دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﭼﺮا از دﯾﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﺮا ﻃﺮف ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد
ﺷﻔﺎ دادهاﯾﻢ؟ ١٣ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﻣﺎ ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد
ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﻼل رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ
و در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃﺲ او را رد ﮐﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد او
را آزاد ﮐﻨﺪ١۴ .ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺪوس ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺮد ﻋﺎدل را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﯾﺪ
و آزادی ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻗﺎﺗﻞ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﯾﺪ ١۵و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آن ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ
را ﮐﺸﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا او را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
١۶ﻗﺪرت ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم او اﯾﻨﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﯽ ،در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ او را ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ١٧ .و اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را از روی ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ١٨ .وﻟﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ او ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ رﻧﺞ و آزار ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ١٩ .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد٢٠ .و زﻣﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ
از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا رﺳﺪ و ﺧﺪا ،ﻋﯿﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه ﺷﺪه را ﮐﻪ از
ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ٢١ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس
ﺧﻮد از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه و ﻧﻮ ﺷﻮد
در آﺳﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ٢٢ .ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.
٢٣و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﻃﺎﻋﺖ آن ﻧﺒﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ از ﺟﻤﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﻮد«.
٧
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٢۴و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء از ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺻﺪا زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ٢۵ .ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺒﯿﺎء ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در آن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ﺣﺼﻪ دارﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم
اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ٢۶ «.ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ را
ﻣﻘﺮر ﮐﺮد او را ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از راهﻫﺎی ﺷﺮارتآﻣﯿﺰ
ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ«.
ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرای ﯾﻬﻮد

۴

١ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
.
٢
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﻗﮥ ﺻﺪوﻗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎ ﮔﺮدان ،ﻗﻮم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪ اﺗﮑﺎء رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ،رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ﻣﺮدﮔﺎن را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ٣ .ﭘﺲ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺷﺎم ﺑﻮد ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ۴ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ آن ﭘﯿﺎم را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
۵روز ﺑﻌﺪ ،رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮد و ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ۶ .ﺣﻨﺎس ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ و ﻗﯿﺎﻓﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎ و اﺳﮑﻨﺪر و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ٧ .رﺳﻮﻻن را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :ﺑﺎ
ﭼﻪ ﻗﺪرت و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮده اﯾﺪ؟« ٨ﭘﺘﺮس ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس ﺟﻮاب

داد» :ای ﺳﺮان ﻗﻮم و ای ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ٩ ،ا ﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺎﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ١٠ ،ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را روی ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﺘﯿﺪ و ﺧﺪا او را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
ﺑﻠﯽ ﺑﻨﺎم او اﻣﺮوز در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻗﻮی و ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
١١اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎﯾﺎن آﻧﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﯾﺪ و رد ﮐﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ
ا ﮐﻨﻮن ﺳﻨﮓ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ١٢ .در ﻫﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ ،رﺳﺘﮕﺎری ﻧﯿﺴﺖ و
در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ«.
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١٣وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺎرت ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان
درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎران ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ١۴ .وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻫﻤﺮاه ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

ﮔﻔﺘﺎر آﻧﻬﺎ را رد ﮐﻨﻨﺪ١۵ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻮرا ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻧﺪ ١۶و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﭼﻪ
ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰهای ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﺸﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﮑﺮ آن ﺑﺸﻮﯾﻢ١٧ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ«.
١٨آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺧﻄﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻧﺪﻫﻨﺪ١٩ .ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺧﻮد ﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ :در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭼﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از ﺷﻤﺎ؟ ٢٠اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮔﻔﺘﻦ آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،دﺳﺖ
ﺑﺮدارﯾﻢ٢١ «.آﻧﻬﺎ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﭘﺲ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر رﺧﺼﺖ دادﻧﺪ ،زﯾﺮا
راﻫﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﻨﺪ از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ٢٢ .ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰۀ ﺷﻔﺎ در ﻣﻮرد او اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
دﻋﺎی اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺮای ﺷﺠﺎﻋﺖ
٢٣وﻗﺘﯿﮑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺎ ﮔﺮد از آﻧﺠﺎ رﺧﺼﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭘﺲ رﻓﺘﻨﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﮔﻔﺘﻨﺪ٢۴ .وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪل ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺮوردﮔﺎر،
ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ در آنﻫﺎ اﺳﺖ٢۵ ،ﺗﻮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روحاﻟﻘﺪس از
زﺑﺎن ﭘﺪر ﻣﺎ داود ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدی:
»ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺷﻮرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
٢۶ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﯿﺢ او«.
٢٧در واﻗﻊ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺿﺪ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدی ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ ،ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ ٢٨و ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ارادۀ ﺧﻮد از ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺮر
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ٢٩ .ا ﮐﻨﻮن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪات آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺗﻮاﻧﺎ ﮔﺮدان ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ٣٠ .دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎ دادن و ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪۀ ﻣﻘﺪس
ﺗﻮ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد دراز ﮐﻦ«.
٣١ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻋﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه
درآﻣﺪ و ﻫﻤﻪ از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
٣٢ﻫﻤﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن از دل و ﺟﺎن ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ داراﯾﯽ ﺧﻮد را
از ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ در اﻣﻮال ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ٣٣ .رﺳﻮﻻن ﺑﻪ
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ زﯾﺎد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد٣۴ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ زﻣﯿﻨﯽ
ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪای داﺷﺖ آﻧﺮا ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،ﭘﻮﻟﺶ را ﻣﯽآورد ٣۵و در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﻮﻻن
ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ.
٣۶ﻣﺜﻼ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن او را ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و از ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻻوی و اﻫﻞ ﻗﺒﺮس ﺑﻮد ٣٧زﻣﯿﻨﯽ داﺷﺖ ،آﻧﺮا ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﻮﻟﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر
رﺳﻮﻻن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ و ﺳﻔﯿﺮه

۵

١اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻔﯿﺮه ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ را ﻓﺮوﺧﺖ
.
٢
و ﺑﺎ اﻃﻼع زن ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﭘﻮل آن را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻘﯿﻪ را آورد و
در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﻮﻻن ﻧﻬﺎد٣ .ﭘﺘﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ،ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﯿﻄﺎن
ﺷﺪی ﺗﺎ او ﺗﻮ را وادار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس دروغ ﺑﮕﻮﯾﯽ و ﻣﻘﺪاری از ﭘﻮل زﻣﯿﻨﺖ
را ﻧﮕﺎﻫﺪاری؟ آﯾﺎ وﻗﺘﯽ آﻧﺮا داﺷﺘﯽ ﻣﺎل ﺧﻮدت ﻧﺒﻮد؟ ۴آﯾﺎ وﻗﺘﯽ آﻧﺮا ﻓﺮوﺧﺘﯽ
ﺑﺎز ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدت ﻧﺒﻮد؟ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮدی؟ ﺗﻮ ﻧﻪ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا دروغ ﮔﻔﺘﻪای۵ «.ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۶ .آﻧﮕﺎه
ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و او را ﮐﻔﻦ ﮐﺮده ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
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٧ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺮﯾﺎن آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ.
٨ﭘﺘﺮس از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ؟« زن ﮔﻔﺖ:

»ﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ٩ «.ﭘﺘﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻫﺮ دو ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ روح
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮت را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﮥ
دروازه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد١٠ «.در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ او ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی ﭘﺘﺮس
اﻓﺘﺎد و ﺟﺎن داد .ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ او را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺴﺪش را ﺑﺮدﻧﺪ
و ﭘﻬﻠﻮی ﺷﻮﻫﺮش دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ١١ .ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﺮس
ﺷﺪﯾﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات
١٢رﺳﻮﻻن ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺸﻤﺎری در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪل
در رواق ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ١٣ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺧﺎرج از ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺟﺮأت
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎً از اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١۴ .وﻟﯽ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
١۵ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ و ﺗﺸﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭘﺘﺮس از آﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺳﺎﯾﻪ
او ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ١۶ .ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ارواح ﻧﺎﭘﺎ ک ﺑﻮدﻧﺪ آورده و ﻫﻤﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﻗﯿﻒ رﺳﻮﻻن و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از آﻧﻬﺎ
١٧در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ و دﺳﺘﯿﺎران او ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻗﮥ ﺻﺪوﻗﯽ از روی ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ١٨ :آنﻫﺎ رﺳﻮﻻن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ،
١٩اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ درﻫﺎی زﻧﺪان را ﺑﺎز ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»٢٠ :ﺑﺮوﯾﺪ و در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ٢١ «.ﭘﺲ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺒﺢ وﻗﺖ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ و دﺳﺘﯿﺎران او ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻮﻻن را از زﻧﺪان ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
٢٢وﻗﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮران داﺧﻞ زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﺰارش
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داده ﮔﻔﺘﻨﺪ»٢٣ :ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ درﻫﺎی زﻧﺪان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن در
ﭘﯿﺶ دروازهﻫﺎ ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﯿﭽﮑﺲ
را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ٢۴ «.ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ٢۵ .در
اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﻤﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ
و ﻗﻮم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ٢۶ «.ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را
آورد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل زور زﯾﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم آﻧﻬﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
٢٧رﺳﻮﻻن را آوردﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را
ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ﮔﻔﺖ»٢٨ :ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﻫﯿﺪ؟ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺮ ﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ
و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ٢٩ «.ﭘﺘﺮس و رﺳﻮﻻن
ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :از ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،ﻧﻪ از اﻧﺴﺎن٣٠ .ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻫﻤﺎن
ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﯿﺪ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ٣١و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮور و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮاﻓﺮازی در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺑﻪ و آﻣﺮزش
ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ٣٢و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪان اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ و
روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻄﯿﻌﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ«.
٣٣ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﮑﺸﻨﺪ٣۴ .اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ از ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﻤﺎﻻﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﭘﯿﺶ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻮﻻن را ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻧﺪ٣۵ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ٣۶ .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻮداس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .اﻣﺎ
او ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی او ﻧﻘﺶ ﺑﺮ
آب ﺷﺪ٣٧ .ﯾﻬﻮدای ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ٣٨ .و اﻣﺮوز اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ا ﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪ و ﮐﺎری ﮐﻪ دارﻧﺪ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
٣٩اﻣﺎ ا ﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ .ﭼﻮن در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰء ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺘﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
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۴٠آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ او ﮔﻮش دادﻧﺪ .رﺳﻮﻻن را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آنﻫﺎ
را ﺑﺎ دره زدﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ۴١ .ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﭼﻮن ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻨﺎن از ﺣﻀﻮر ﺷﻮرا ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻨﺪ۴٢ .و ﻫﻤﻪ روزه در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﮋده ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﮏ ﻧﺎم

۶

١در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎ ﮔﺮدان زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن
.
از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ زﺑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮرا ک روزاﻧﻪ،
ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن از ﻧﻈﺮ دور ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ٢ .ﭘﺲ آن دوازده رﺳﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎ ﮔﺮدان
را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻏﺬا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان از اﻋﻼم
ﮐﻼم ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ٣ .ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺎن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان
ﻧﯿﮏ ﻧﺎم و ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ۴و اﻣﺎ ﻣﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف دﻋﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد«.
۵اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺠﻠﺲ واﻗﻊ ﺷﺪ و اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻣﺮدی
ﭘﺮ از اﯾﻤﺎن و روحاﻟﻘﺪس و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﭘﺮوﮐُﺮوس و ﻧﯿﮑﺎﻧﻮر و ﺗﯿﻤﻮن و ﭘﺮﻣﯿﻨﺎس
و ﻧﯿﮑﻮﻻوس را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﮔﺮوﯾﺪه و اﻫﻞ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ۶ .اﯾﻦ
ﻋﺪه ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و رﺳﻮﻻن دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬارده ﺑﺮای آنﻫﺎ دﻋﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ.
٧ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺮوان ﺑﺴﯿﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺳﺘﯿﻔﺎن
٨اﺳﺘﯿﻔﺎن ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و ﻗﺪرت ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺠﺰات و آﯾﺎت ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﯾﻬﻮد ﭘﺮداﺧﺖ٩ .ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﮐﻨﯿﺴﻪای ﺑﻨﺎم ﮐﻨﯿﺴﻪ »آزادﮔﺎن« ﻣﺮﮐﺐ از
ﻗﯿﺮواﻧﯽ ﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺪرﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ و اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ١٠ .اﻣﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺪرت روح
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ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ١١ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ را وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺪا
ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ١٢ «.و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آنﻫﺎ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎی
دﯾﻦ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﭘﯿﺶ
ﺷﻮرا ﺑﺮدﻧﺪ ١٣و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ دروﻏﯽ را آوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ١۴ ،زﯾﺮا
ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺧﺮاب
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد١۵ «.در
اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻃﺮف اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت او
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﯿﻔﺎن
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١آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟« ٢اﺳﺘﯿﻔﺎن
.
ﺟﻮاب داد» :ای ﺑﺮادران و ای ﭘﺪران ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺮ ﺟﻼل
ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺣﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ٣و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :وﻃﻦ ﺧﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ را
ﺗﺮک ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﺮو۴ «.ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن رﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ در ﺣﺮان ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺧﺪا او را از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﯾﺪ آورد۵ .ﺧﺪا ﺣﺘﯽ ﯾﮏ وﺟﺐ
از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺪاد .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز اوﻻد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
او ﻗﻮل داد ،ﮐﻪ او و ﺑﻌﺪ از او اوﻻدهاش را ﻣﺎﻟﮏ آن زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺮداﻧﺪ۶ .ﭘﺲ ﺧﺪا
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :اوﻻدۀ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل در ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻇﻠﻢ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮد٧ «.و ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ ﻣﻦ از آن ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮدﮔﺎن آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن آﻧﻬﺎ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮا در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد٨ «.در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﺎق او را در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻨﺖ
ﮐﺮد و اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺳﻨﺖ ﮐﺮد و ﯾﻌﻘﻮب ،دوازده ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺮ
ﮐﺪام ﭘﺪر ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ.
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٩ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب از روی ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ در ﻣﺼﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﻮد ١٠و او را از ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗﺶ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺼﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﯾﻮﺳﻒ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ١١ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﻣﺼﺮ و ﮐﻨﻌﺎن ﻗﺤﻄﯽای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
اﺟﺪاد ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ١٢ .وﻗﺘﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ
ﻏﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺪران ﻣﺎ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد١٣ .در ﺳﻔﺮ دوم
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻓﺮﻋﻮن از اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺷﺪ١۴ .ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب و ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد ١۵و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺪم ﻧﻬﺎد .ﻋﻤﺮ
ﯾﻌﻘﻮب و اﺟﺪاد ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ رﺳﯿﺪ ١۶و اﺟﺴﺎد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و در
ﻣﻘﺒﺮهای ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
١٧و ﭼﻮن وﻗﺖ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داده
ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻗﻮم ﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
١٨ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ
١٩و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر روا داﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻮزادان ﺧﻮد را ﺳﺮ راه ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ٢٠ .در
ﭼﻨﯿﻦ روزﮔﺎری ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه
در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ٢١و وﻗﺘﯽ او را ﺳﺮ راه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن او
را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد٢٢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳﯽ در ﺗﻤﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻣﺼﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ و در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.
٢٣ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮود ٢۴و ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ آن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن ﺗﺠﺎوزﮐﺎر ﻣﺼﺮی را ﺑﻪ ﺳﺰای ﻋﻤﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ
و او را ﮐﺸﺖ٢۵ .ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﮋاداﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا او
را وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ٢۶ .ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﻪ دو
ﻧﻔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ» :ای دوﺳﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﯾﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟«
٢٧ﻣﺮد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر او را ﻋﻘﺐ زد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺣﺎ ﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
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اﺳﺖ؟ ٢٨ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮑﺸﯽ؟« ٢٩ﻣﻮﺳﯽ
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺷﻨﯿﺪ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن آواره ﮔﺸﺖ
و در آﻧﺠﺎ ﺻﺎﺣﺐ دو ﭘﺴﺮ ﺷﺪ.
٣٠ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
در ﺑﻮﺗﻪای ﺳﻮزان ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ٣١ .ﻣﻮﺳﯽ از دﯾﺪن آن ﻣﻨﻈﺮه ﻏﺮق ﺣﯿﺮت
ﮔﺸﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ»٣٢ :ﻣﻦ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺗﻮ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺴﺘﻢ«.
ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺟﺮأت دﯾﺪن ﻧﺪاﺷﺖ٣٣ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻮﺗﻬﺎﯾﺖ را
ﺑﮑﺶ ﭼﻮن در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎدهای٣۴ .اﻟﺒﺘﻪ آن ﻇﻠﻤﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪه و آه و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﺎن را ﺷﻨﯿﺪهام و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ
آﻣﺪهام ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ«.
٣۵ﺑﻠﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ رد ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺮا
ﺣﺎ ﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ او
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺣﮑﻤﺮان و رﻫﺎﻧﻨﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ٣۶ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺠﺰات و
ﻋﺠﺎﯾﺐ در ﻣﺼﺮ و در راه ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺼﺮ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮد و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﻬﺪهدار رﻫﺒﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد٣٧ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺎن
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد٣٨ «.و او ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
و ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﭘﯿﺎم زﻧﺪۀ ﺧﺪا را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
٣٩اﻣﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ رﻫﺒﺮی او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش زدﻧﺪ و آرزو
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ۴٠و از ﻫﺎرون ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورد ،ﭼﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ۴١ «.و در آن اﯾﺎم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺑﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﺸﻨﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴٢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ رویﮔﺮدان ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ واﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪای ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
۴٣ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻠﻮک و ﭘﯿﮑﺮۀ ﺳﺘﺎرۀ ﺧﺪای ﺧﻮد رﻣﻐﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺮدﯾﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
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آن ﺳﻮی ﺑﺎﺑِﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
۴۴اﺟﺪاد ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﻤﮥ ﺷﻬﺎدت داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﺎزد۴۵ .ﭘﺪران
ﻣﺎ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ در آن وﻗﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﺪا اﻗﻮام
دﯾﮕﺮ را از ﺳﺮ راه ﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،آن ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ
و ﺗﺎ زﻣﺎن داود آن ﺧﯿﻤﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ۴۶ .داود ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺧﺪا واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺴﺎزد۴٧ .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺖ.
۴٨اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۴٩آﺳﻤﺎن ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ و زﻣﯿﻦ ﭘﺎیاﻧﺪاز ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ ۵٠اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
آﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟«
۵١ای ﻗﻮم ﮔﺮدﻧﮑﺶ ،ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﻬﺎ و ﮔﻮشﻫﺎی ﺗﺎن ﺧﺘﻨﻪﻧﺎﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ۵٢ .ﮐﺪام
ﻧﺒﯽای از دﺳﺖ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺎ ﻧﺪﯾﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آﻣﺪن آن ﯾﮑﺘﺎی
ﺻﺎدق ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و در زﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﯾﺪ
و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ۵٣ .ﺑﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﺳﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ از اﻃﺎﻋﺖ آن دوری ﻧﻤﻮدﯾﺪ«.
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪن اﺳﺘﯿﻔﺎن
۵۴اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺋﯿﺪﻧﺪ۵۵ .اﻣﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ
و ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد دﯾﺪ ۵۶و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن آﺳﻤﺎن را ﺑﺎز ﺷﺪه و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا
اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ«.
۵٧در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪی از ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .آنﻫﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۵٨ ،و او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﻬﺎدت داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺷﺎﺋﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۵٩ .وﻗﺘﯽ اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺖ:
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»ای ﻋﯿﺴﯽ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ۶٠ «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زاﻧﻮ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺬار «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺟﺎن
ﺳﭙﺮد.

٨.

١ﺷﺎﺋﻮل ﺟﺰء ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
آزار ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ

در ﻫﻤﺎن روز ﺟﻔﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ
ﺟﺰ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ٢ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺴﺎن ﺧﺪاﺗﺮس
ﺟﺴﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ٣ .ﺷﺎﺋﻮل ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺮاﻧﺪازد .او ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﺸﺖ و زﻧﺎن و ﻣﺮدان را
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﺸﺎرت در ﺳﺎﻣﺮه
۴و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ۵ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ داﺧﻞ ﺷﻬﺮی از ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ
ﭘﺮداﺧﺖ ۶و ﻣﺮدم ﯾﮏدل و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ
را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ٧ .ارواح ﻧﺎﭘﺎ ک ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺷﻼن و ﻟﻨﮕﺎن ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ٨و در آن ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺷﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
٩ﻣﺮدی ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم در آن ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن را
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺎدوﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ١٠ .ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ
از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻧﺎم دارد١١ «.آنﻫﺎ اﺣﺘﺮام
زﯾﺎدی ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا او ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﺎدوﮔﺮی آنﻫﺎ را اﻓﺴﻮن ﮐﺮده
ﺑﻮد١٢ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﮋدۀ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا و ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن
آوردﻧﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ١٣ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﻌﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن آورد و ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ از ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ دور ﻧﺸﺪ و وﻗﺘﯽ ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﯽدﯾﺪ ﺣﯿﺮان ﻣﯽﺷﺪ.
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١۴ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ رﺳﻮﻻن ﻣﻘﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﻫﻢ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ١۵ .وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روحاﻟﻘﺪس را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ١۶ ،زﯾﺮا
آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن روح ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ١٧ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ
روحاﻟﻘﺪس را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
١٨وﻗﺘﯽ ﺷﻤﻌﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺬاری رﺳﻮﻻن روحاﻟﻘﺪس ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ آورد ١٩و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎن ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارم روحاﻟﻘﺪس را ﺑﯿﺎﺑﺪ٢٠ «.ﭘﺘﺮس ﺟﻮاب

داد» :ﭘﻮﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻫﻼ ک ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ راﯾﮕﺎن ﺧﺪا
را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ٢١ .ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪاری زﯾﺮا دل ﺗﻮ ﭘﯿﺶ
ﺧﺪا ﻧﺎراﺳﺖ اﺳﺖ٢٢ .از اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ را
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ٢٣ .ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺗﻠﺦ و زﻫﺮآﮔﯿﻦ
اﺳﺖ و در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺷﺮارت ﮔﺮﻓﺘﺎری٢۴ «.ﺷﻤﻌﻮن در ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮد«.
٢۵ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺷﻬﺎدتﻫﺎی ﺧﻮد را دادﻧﺪ و ﭘﯿﻐﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ راه ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮای اﯾﺘﯿﻮﭘﯽ
٢۶ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آن ﺟﺎدهای ﮐﻪ از
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﺰه ﻣﯿﺮود ﺑﺮو) «.اﯾﻦ ﺟﺎده ﯾﮏ راه ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ٢٧ (.او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮای ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﻣﻠﮑﮥ ﺣﺒﺸﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐَﻨﺪا ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ و ﺧﺰاﻧﻪدار او ﺑﻮد ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه
ﺑﻮد٢٨ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ در ﮔﺎدیای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب
اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ٢٩ .روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮو و ﺧﻮد را
ﺑﻪ آن ﮔﺎدی ﺑﺮﺳﺎن٣٠ «.ﭘﺲ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی آن دوﯾﺪ و ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ
را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ؟« ٣١او ﺟﻮاب داد» :ﺗﺎ
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ﮐﺴﯽ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﺮا ﺑﻔﻬﻤﻢ؟« او از ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺧﻮاﻫﺶ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﮔﺎدی ﺑﺸﻮد و ﭘﻬﻠﻮی او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ٣٢ .آن ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد:
»او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮهای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺸﻢﭼﯿﻨﺎن
زﺑﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد.
٣٣ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ او را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
درﺑﺎرۀ ﻓﺮزﻧﺪان او ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ؟ زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ او از روی زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ«.
٣۴آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ دارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در اﯾﻨﺠﺎ
درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،درﺑﺎرۀ ﺧﻮدش ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ٣۵ «.آﻧﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ
آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮐﺮد و از ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺷﺮوع ﮐﺮده ﻣﮋدۀ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ
او رﺳﺎﻧﯿﺪ٣۶ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﺑﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺰاﻧﻪدار ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،در
اﯾﻨﺠﺎ آب ﻫﺴﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ؟« ٣٧ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
»ا ﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل اﯾﻤﺎن آوری ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ
اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ٣٨ «.ﺑﺎز اﻣﺮ ﮐﺮد ﮔﺎدی را اﯾﺴﺘﺎده ﮐﻨﺪ.
او و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ داﺧﻞ آب رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ او را ﺗﻌﻤﯿﺪ داد٣٩ .وﻗﺘﯽ از آب ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ را ﻏﯿﺐ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ او را
ﻧﺪﯾﺪ و ﺧﻮﺷﯽﮐﻨﺎن ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ۴٠ .اﻣﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در اَﺷﺪُود دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ
رﺳﯿﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﺋﻮل
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ١۶-۶:٢٢؛ (١٨-١٢:٢۶
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١ﺷﺎﺋﻮل از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﮐﺸﺘﻦ ﭘﯿﺮوان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮی دﺳﺖ
.
ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .او ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ رﻓﺖ ٢و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎی دﻣﺸﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ را از اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ آنﻫﺎ را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورد٣ .ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻧﻮری از آﺳﻤﺎن در اﻃﺮاف او درﺧﺸﯿﺪ۴ .او ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و
ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺷﺎﺋﻮل ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟«
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۵ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﺟﻮاب آﻣﺪ» :ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ او ﺟﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﯽ۶ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮو و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯽ٧ «.دراﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﺴﻔﺮان ﺷﺎﺋﻮل ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
زﯾﺮا ا ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪا را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ٨ .ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل از زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺑﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽدﯾﺪ .دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را
ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ٩ .در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد و ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ.
١٠ﯾﮑﯽ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ در ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ و ﯾﺎ رؤﯾﺎ ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ «.او ﺟﻮاب داد:
»ﺑﻠﯽ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻣﺎدهام«.
١١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪای ﮐﻪ آﻧﺮا »راﺳﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺮو و در
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮدا ﺳﺮاغ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ را ﺑﮕﯿﺮ .او ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل
اﺳﺖ ١٢و در ﺣﺎﻟﺖ رؤﯾﺎ ﻣﺮدی را دﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮ او دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ او را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ١٣ «.ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا درﺑﺎرۀ
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ و آﻧﻬﻤﻪ آزار ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ در اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪهام ١۴و ﺣﺎﻻ از ﻃﺮف ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ١۵ «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻧﺎم
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ١۶ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻪ رﻧﺠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ«.
١٧ﭘﺲ ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،داﺧﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ای ﺑﺮادر ،ای ﺷﺎﺋﻮل ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ راه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ،
ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﮔﺮدی«.
١٨در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﮏ از ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎﺋﻮل اﻓﺘﺎد و ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ١٩ .ﺑﻌﺪ از آن ﻏﺬا ﺧﻮرد و ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺸﺎرت ﺷﺎﺋﻮل در دﻣﺸﻖ
ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺪﺗﯽ در دﻣﺸﻖ ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ٢٠و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎی
دﻣﺸﻖ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ٢١ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺨﻨﺎن
او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ در ﺣﯿﺮت ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮد؟ و آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر
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او از آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪدﺳﺖ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺑﺴﭙﺎرد؟« ٢٢اﻣﺎ ﻗﺪرت ﮐﻼم ﺷﺎﺋﻮل روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﻣﺸﻖ
را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢٣ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﺳﯿﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ٢۴ .اﻣﺎ ﺷﺎﺋﻮل
از ﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺣﺘﯽ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺷﺐ و روز ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ٢۵ ،وﻟﯽ ﺷﺎ ﮔﺮدان او ﺷﺒﺎﻧﻪ او را در داﺧﻞ ﺳﺒﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
و از دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺷﺎﺋﻮل در اورﺷﻠﯿﻢ
٢۶وﻗﺘﯽ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎ ﮔﺮدان ﻋﯿﺴﯽ ﯾﮑﺠﺎ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ از او ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او واﻗﻌﺎً ﭘﯿﺮو ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ٢٧ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻮﻻن آورد و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او در راه دﻣﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه و ﭼﻄﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﺋﻮل در دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ وﻋﻆ ﮐﺮده
اﺳﺖ٢٨ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﺋﻮل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آﺷﮑﺎرا
ﺑﺪون ﺗﺮس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد ٢٩و ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او را داﺷﺘﻨﺪ٣٠ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮادران از
اﯾﻦ ﻣﻮ ﺿﻮع آ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را رواﻧﻪ ﺗﺮﺳﻮس
ﮐﺮدﻧﺪ.
٣١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺟﻠﯿﻞ و ﺳﺎﻣﺮه آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻟﺤﺎظ
ﻧﯿﺮو و ﺗﻌﺪاد رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺘﺮس در ﻟُﺪه و ﯾﺎﻓﺎ
٣٢ﭘﺘﺮس از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﻘﯿﻢ ﻟﺪه رﻓﺖ.
٣٣در آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﯿﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺷﻞ و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد
دﯾﺪ٣۴ .ﭘﺘﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﯾﻨﯿﺎس ،ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺗﺮا ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮﺧﯿﺰ
و رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ «.او ﻓﻮراً از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ٣۵و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎ ﮐﻨﺎن ﻟﺪه
و دﺷﺖ ﺷﺎرون او را دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روی آوردﻧﺪ.
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٣۶در ﯾﺎﻓﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻃﺒﯿﺘﺎ ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد) .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎم او دورﮐﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻫﻮ اﺳﺖ (.اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺑﺨﺸﻨﺪه
ﺑﻮد ٣٧در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و ﻓﻮت ﮐﺮد .او را ﺷﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
٣٨اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺘﺮس در ﻟﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻟﺪه ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ دو
ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎن«.
٣٩ﭘﺘﺮس ﻓﻮراً ﻫﻤﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ او را ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن دور او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
دورﮐﺎس در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ۴٠ .ﭘﺘﺮس ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
را از اﻃﺎق ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ زاﻧﻮ زد و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و رو ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای
ﻃﺒﯿﺘﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰ «.او ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﭘﺘﺮس را دﯾﺪ راﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
۴١ﭘﺘﺮس دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ او داد و او را روی ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و
ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﺻﺪا زد و او را زﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮد۴٢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﺎﻓﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ۴٣ .ﭘﺘﺮس روزﻫﺎی زﯾﺎدی در ﯾﺎﻓﺎ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﻌﻮنِ ﭼﺮﻣﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺘﺮس و ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس

١٠

١در ﺷﻬﺮ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﯽ ﺑﻨﺎم ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
.
٢
ﺟﺰو ﯾﮏ ﻓﺮﻗﮥ روﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻗﮥ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮد .او ﻣﺮدی ﺑﻮد
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮادهای ﺧﺪاﺗﺮس داﺷﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد٣ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﮏ روز در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا را آﺷﮑﺎرا در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه ﮔﻔﺖ» :ای
ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس۴ «.ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﻪ او ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪا
ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ؟« ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪان ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺻﺪﻗﺎت ﺗﻮ در ﺑﺎﻻ در
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺗﺬﮐﺮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ۵ .ا ﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ
و ﺳﺮاغ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﺘﺮس را ﺑﮕﯿﺮ۶ .او ﻧﺰد ﺷﻤﻌﻮنِ ﭼﺮﻣﮕﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﺤﯿﺮه ﻣﻨﺰل دارد ،ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ٧ «.ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد و ﯾﮏ ﻋﺴﮑﺮ دﯾﻨﺪار را ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ٨ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺷﺮح داد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
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ﯾﺎﻓﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
٩روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در راه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺘﺮس ﻧﺰدﯾﮏ

ﻇﻬﺮ ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺎم رﻓﺖ١٠ .در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪای ﺑﻪ او دﺳﺖ داد ١١و
در آن ﺣﺎل آﺳﻤﺎن را ﺑﺎز ﺷﺪه و ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﮐﻼن را دﯾﺪ ﮐﻪ
از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد و رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ١٢ .در آن
اﻧﻮاع ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ١٣ .ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺘﺮس ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ذﺑﺢ ﮐﻦ و ﺑﺨﻮر١۴ «.ﭘﺘﺮس در ﺟﻮاب

ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﻟﺐ ﻧﺰدهام«.
١۵ﺑﺎر دوم ﻫﻤﺎن ﺻﺪا آﻣﺪ ﮐﻪ» :آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﭘﺎ ک ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ
ﺑﺨﻮاﻧﯽ١۶ «.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و آﺧﺮ آن دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده
ﺷﺪ.
١٧در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺮس از ﻣﻌﻨﯽ رؤﯾﺎی ﺧﻮد در ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد
آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻨﺎن ﺑﻪ در
ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﻌﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ١٨ .و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﻌﻮنِ ﻣﻠﻘﺐ
ﺑﻪ ﭘﺘﺮس در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ؟« ١٩در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺮس درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ،روح ﺧﺪا ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ ٢٠ﺑﺮﺧﯿﺰ،
ﭘﺎﯾﺌﻦ ﺑﺮو و در رﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهام٢١ «.ﭘﺘﺮس
ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای

ﭼﻪ آﻣﺪهاﯾﺪ؟« ٢٢آنﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ

ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺧﺪاﺗﺮس اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﮏ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﻓﺮﺷﺘﮥ
ﻣﻘﺪﺳﯽ اﻣﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ داری ﮔﻮش دﻫﺪ٢٣ «.ﭘﺲ ﭘﺘﺮس آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آورد و از اﯾﺸﺎن
ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮد .روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ﯾﺎﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ.
٢۴ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد٢۵ .وﻗﺘﯽ ﭘﺘﺮس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ،ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﭘﯿﺶ او ﺑﻪ ﺧﺎ ک اﻓﺘﺎد٢۶ .اﻣﺎ ﭘﺘﺮس

او را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ اﻧﺴﺎﻧﻢ٢٧ «.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
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ﻫﻢ ،ﺻﺤﺒﺖﮐﻨﺎن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺘﺮس در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﺪه زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪ

٢٨و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﯾﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎ ک ﺑﺪاﻧﻢ٢٩ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ،
ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا آﻣﺪم .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ؟«
٣٠ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺶ درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﺎه ﻣﺮدی در
ﻟﺒﺎس ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ٣١و ﮔﻔﺖ» :ای ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ،دﻋﺎﻫﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﺷﺪه و ﺻﺪﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯽدﻫﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ٣٢ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺷﻤﻌﻮنِ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﺘﺮس را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﻋﻮت
ﮐﻦ .او در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﭼﺮﻣﮕﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﯿﺮه واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ«.

٣٣ﭘﺲ ﻓﻮراً اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺗﻮ ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی.
ا ﮐﻨﻮن ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮔﺮد آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻮش دﻫﯿﻢ«.
ﭘﯿﺎم ﭘﺘﺮس در ﺧﺎﻧﻪ ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس
٣۴ﭘﺲ ﭘﺘﺮس ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدهام

ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ٣۵و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮس و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪاﺳﺖ٣۶ .ﺧﺪا ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮋدۀ ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ،
اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮد٣٧ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن از اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﯾﻬﻮدﯾﻪ روی داد،
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ ،از ﺟﻠﯿﻞ
ﺷﺮوع ﺷﺪ٣٨ .ﺧﺪا ،ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی را ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ
او ﺑﻮد٣٩ .ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪان ﻫﻤﮥ آن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ او در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و در
اورﺷﻠﯿﻢ اﻧﺠﺎم داد .آﻧﻬﺎ او را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﺮده ﮐﺸﺘﻨﺪ۴٠ .اﻣﺎ ﺧﺪا در
روز ﺳﻮم او را زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری او را دﯾﺪﻧﺪ۴١ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﮑﻪ
٢۵

.

.

ﺷﺎﻫﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،او را دﯾﺪﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او
ﺑﺎ او ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ۴٢ .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻮم اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا او را داور زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﺮار داده
اﺳﺖ۴٣ .ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ او ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ،ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺎم او ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻧﺰول روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
۴۴ﭘﺘﺮس ﻫﻨﻮز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ ۴۵و

ﻣﺆﻣﻨﺎن ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺘﺮس آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﺶ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﭼﺎر ﺣﯿﺮت ﺷﺪﻧﺪ۴۶ .زﯾﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﺘﺮس ﮔﻔﺖ»۴٧ :آﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻤﯿﺪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در آب ﺑﺸﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ روحاﻟﻘﺪس را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟« ۴٨ﭘﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ از ﭘﺘﺮس ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﭘﯿﺶ
اﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﮔﺰارش ﭘﺘﺮس ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
.
١١

١ﺑﻪ رﺳﻮﻻن و ﺑﺮادران ﻣﻘﯿﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم
ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ٢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺘﺮس ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﮐﺮدن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ»٣ :ﭼﺮا ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖﻧﺎﺷﺪﮔﺎن داﺧﻞ ﺷﺪی و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردی؟« ۴ﭘﺘﺮس ﺷﺮوع

ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن را از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﺮح داد و ﮔﻔﺖ»۵ :در
ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد و در رؤﯾﺎ ﭼﯿﺰی
دﯾﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﮐﻼن ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد و از آﺳﻤﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ۶ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ در آن
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ٧و ﺻﺪاﯾﯽ
ﺑﮕﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺘﺮس ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ذﺑﺢ ﮐﻦ و ﺑﺨﻮر٨ «.ﮔﻔﺘﻢ »ﻧﺨﯿﺮ،
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﻟﺐ ﻧﺰدهام٩ «.ﺑﺎر دوم ﺻﺪاﺋﯽ
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از آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺎ ک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ
ﺑﺨﻮاﻧﯽ١٠ «.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ١١ .در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﻮد و ﺑﺎش ﻣﻦ ﺑﻮد ،آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن را از ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ١٢ .روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮوم .اﯾﻦ ﺷﺶ ﺑﺮادر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آن
ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ١٣ .او ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻓﺮﺷﺘﻪای را
دﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺷﻤﻌﻮنِ ﻣﻠﻘﺐ
ﺑﻪ ﭘﺘﺮس را ﺑﯿﺎور ١۴و او آن ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ١۵ «.ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻧﮕﻔﺘﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد١۶ .و آﻧﮕﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺎ آب
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽداد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ١٧ «.ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﺨﺸﺸﯽ را ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن
آوردﯾﻢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺧﺪا ﺷﻮم؟«
١٨وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.

ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ
١٩در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزاری ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ اﺳﺘﯿﻔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ و ﻗﺒﺮس و ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﻧﺪ ٢٠وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
اﻫﺎﻟﯽ ﻗﺒﺮس و ﻗﯿﺮوان ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ٢١ .ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روی آوردﻧﺪ.
٢٢اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﺳﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ٢٣ .وﻗﺘﯽ او ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪ،
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از دل و ﺟﺎن در وﻓﺎداری
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ٢۴ .او ﻣﺮدی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس و
اﯾﻤﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ٢۵ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
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ﺗﺮﺳﻮس رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﺋﻮل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ٢۶ .ﭘﺲ او را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ آورد و ﻣﺪت
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪۀ ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ.
در اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
٢٨
٢٧در ﻫﻤﯿﻦ اﺣﻮال ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﯽ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻏﺎﺑﻮس ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم روح ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ
ﺳﺨﺘﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎی روم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻗﺤﻄﯽ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻠﻮدﯾﻮس
اﻣﭙﺮاﻃﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ٢٩ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎ ﮔﺮدان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺧﻮد اﻋﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﯾﺎری ﺑﺮادران ﻣﻘﯿﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ٣٠ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﺎﻧﻪﻫﺎ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﺎﺋﻮل ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﺪام ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﺘﺮس

١٢

١در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار ﻋﺪهای از
.
اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ٢و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮادر ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ.
٣و ﭼﻮن دﯾﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ازﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮش ﺷﺎن آﻣﺪ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺘﺮس را ﻫﻢ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ۴ .ﭘﺲ ﭘﺘﺮس را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی را ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ او ﮔﻤﺎﺷﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻗﺼﺪ
داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ او را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﺪﻫﺪ۵ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺘﺮس در
زﻧﺪان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺐ و روز از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺮای او ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
آزاد ﺷﺪن ﭘﺘﺮس
۶ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﻗﺒﻞ از آن روزی ﮐﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺘﺮس را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ

ﺑﯿﺎورد ،ﭘﺘﺮس در زﻧﺪان ﺑﯿﻦ دو ﻋﺴﮑﺮ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮد

و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ در زﻧﺪان ﭘﻬﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ٧ .ﻧﺎ ﮔﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺘﺮس
اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻮری در آن اﻃﺎق درﺧﺸﯿﺪ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺘﺮس زد و او را ﺑﯿﺪار
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :زود ﺑﺮﺧﯿﺰ «.ﻓﻮراً زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ از دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد٨ .ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و ﭼﭙﻠﯽﻫﺎﯾﺖ را ﺑﭙﻮش« و او ﭼﻨﺎن ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ردای ﺧﻮد را دور ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ٩ «.ﭘﺲ ﺑﺪﻧﺒﺎل
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او رﻓﺖ و ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد آﻧﭽﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ١٠ .وﻗﺘﯽ از ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎی اول و دوم
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ دری آﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،رﺳﯿﺪﻧﺪ .دروازه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،از ﮐﻮﭼﻪای ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ١١ .ﭘﺘﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻫﯿﺮودﯾﺲ و از آﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻧﺘﻈﺎر
آﻧﺮا داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ«.
١٢ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗُﺲ ،ﮐﻪ
ﻋﺪۀ زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای دﻋﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺖ١٣ .وﻗﺘﯽ دروازه ﺧﺎﻧﻪ را
ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم رودا آﻣﺪ ﺗﺎ دروازه را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ١۴ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﭘﺘﺮس
را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﮋده
دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺮس ﺑﯿﺮون دروازه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ١۵ .آنﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ دﯾﻮاﻧﻪ
ﺷﺪهای؟« اﻣﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً
ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﺤﺎﻓﻆ اوﺳﺖ«.
١۶اﻣﺎ ﭘﺘﺮس ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ دروازه را ﻣﯽزد و وﻗﺘﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و او را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﻏﺮق ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ١٧ .ﭘﺘﺮس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از زﻧﺪان ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ و در آﺧﺮ
ﮔﻔﺖ» :ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺮادران را از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺖ.
١٨وﻗﺘﯽ روز ﺷﺪ ،ﭘﻬﺮهداران ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﭘﺘﺮس ﭼﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ١٩ .ﻫﺮودﯾﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﻧﺒﺎل ﭘﺘﺮس ﺑﮕﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ او را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻤﻮد و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام آﻧﻬﺎ را ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺘﺮس ﯾﻬﻮدﯾﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ آﻣﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪ.
در ﮔﺬﺷﺖ ﻫﯿﺮودﯾﺲ
٢٠ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﮥ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون در دل
داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﺎﻟﯽ آن دو ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻼﺳﺘﻮس را
ﮐﻪ ﻓﺮاش ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﻮرا ک ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺸﻮر ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﻮد.
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٢١ﻫﯿﺮودﯾﺲ در ﯾﮏ روز ﻣﻌﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و
ﻧﻄﻘﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد٢٢ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺳﺨﻨﺎن ﯾﮑﯽ از
ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن٢٣ «.و ﭼﻮن ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺟﻼﻟﯽ را ﮐﻪ از آن ﺧﺪاﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﮐﺮد و
ﮐﺮﻣﻬﺎ او را ﺧﻮردﻧﺪ و او ﻣﺮد.
٢۵
٢۴ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﺎﺋﻮل وﻗﺘﯽ
وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﯾﻮﺣﻨﺎی
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗُﺲ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﺎﺋﻮل
.
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١در آن زﻣﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﻋﺪهای ﻧﺒﯽ و ﻣﻌﻠﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و
ﺷﻤﻌﻮنِ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺠﺮ و ﻟﻮﮐﯿﻮس ﻗﯿﺮواﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺣﻢ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ

ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد( و ﺷﺎﺋﻮل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ٢ .ﯾﮏ روز ﮐﻪ آنﻫﺎ روزهدار
و ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﺎﺋﻮل
را ﺑﺮای آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﻣﻘﺮر ﮐﻨﯿﺪ٣ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از روزه
و دﻋﺎ ،دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن دو ﻧﻬﺎده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳﻔﺮ اول :ﺑﺸﺎرت در ﻗﺒﺮس

۴اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ از
راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﺮس آﻣﺪﻧﺪ ۵و وارد ﺷﻬﺮ ﺳﻼﻣﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﯾﻮﺣﻨﺎ )ﮐﻪ ﻣﺮﻗُﺲ ﻟﻘﺐ داﺷﺖ( دﺳﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد.
۶
آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﺮۀ ﻗﺒﺮس را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻓُﺲ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺟﺎدوﮔﺮ ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ ﻧﺒﯽ دروﻏﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮﯾﺸﻮع ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ٧ .او
از ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻮس ﭘﻮﻟﺲ ،واﻟﯽ ﻗﺒﺮس ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
واﻟﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا را از
آنﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮد٨ .اﻣﺎ آن ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ او ﻋﻠﯿﻤﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد
و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد واﻟﯽ را از اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﺎز دارد٩ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎﺋﻮل ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ
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و ﮔﻔﺖ»١٠ :ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن ،ای دﺷﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ،ای ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻧﯿﺮﻧﮓ
و ﺗﺒﻬﮑﺎری ،آﯾﺎ از ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم از راه راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ؟
١١ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻦ ،دﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب
را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ «.در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯿﻤﺎ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺷﺪ و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
١٢واﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را دﯾﺪ اﯾﻤﺎن آورد زﯾﺮا از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮان
ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﻧﻄﺎ ﮐﯿﮥ ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ
١٣ﭘﻮﻟﺲ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﭘﺎﻓُﺲ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و از راه ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺟﮥ ﭘﻤﻔﯿﻠﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ.
ﯾﻮﺣﻨﺎی )ﻣﺮﻗُﺲ( از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ١۴ .اﯾﺸﺎن از ﭘﺮﺟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ اﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ .در روز ﺳﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ١۵ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮرات و ﮐﺘﺎب اﻧﺒﯿﺎء ،رؤﺳﺎی
ﮐﻨﯿﺴﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﺮادران ا ﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪهای
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم دارﯾﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ«.
١۶ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ ،از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮس ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ١٧ .ﺧﺪای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﯿﺎ ﮐﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ
آنﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻏﺮﺑﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ و
دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آورد١٨ .ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ١٩ .ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﻔﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ
ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آنﻫﺎ را ٢٠ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث
ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آورد .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ ،داوران را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ٢١و وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪا
ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺴﺮ ﻗﯿﺲ را ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد ﺗﺎ او ﻣﺪت ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ٢٢ .ﺑﻌﺪ از آن او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد و داود را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾﺸﺎن ﺷﻮد .ﺧﺪا در ﺣﻖ داود ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮاﻫﯽ داده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ داود ﭘﺴﺮ ﯾﺴﯽ را
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪام .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ٢٣ «.از
ﻧﺴﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮد ،ﺧﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪۀ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ٢۴ .ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن او ﯾﺤﯿﯽ ﻟﺰوم ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ٢۵و وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻻﯾﻖ
آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻮت او را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
٢۶ای ﺑﺮادران ،ای ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ و از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ٢٧ ،زﯾﺮا
ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ از ﮐﻠﻤﺎت اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ
در ﻫﺮ روز ﻋﺒﺎدت ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دادن ﺣﮑﻢ ﺳﺮ او
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ٢٨ .ا ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ
ﺑﺎﺷﺪ در او ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را اﻋﺪام ﮐﻨﺪ٢٩ .و ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی را ﮐﻪ در ﻣﻮرد او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ او
را از ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ٣٠ .اﻣﺎ ﺧﺪا او را ﭘﺲ از ﻣﺮگ
زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ٣١و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺳﻔﺮ از ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ روزﻫﺎی
زﯾﺎدی او را دﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم ،ﺷﺎﻫﺪان او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ٣٢ .ﻣﺎ در
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﮋدۀ آن وﻋﺪهای را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ داد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ٣٣ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن وﻋﺪه وﻓﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺰﻣﻮر دوم آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﭘﺪر ﺗﻮ ﺷﺪهام«.
٣۴ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او از ﻣﺮدﮔﺎن و اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ او ﻓﺴﺎد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ ،ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ آن ﺑﺮﮐﺎت ﻣﻘﺪس و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ داود وﻋﺪه دادهام ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
٣۵و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﻓﺴﺎد را ﺑﺒﯿﻨﺪ«.
٣۶و اﻣﺎ داود ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺮد و ﺑﻪ
ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﻓﺴﺎد را دﯾﺪ٣٧ ،اﻣﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا او را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺴﺎد را ﻧﺪﯾﺪ٣٨ .ای ﺑﺮادران ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮋدۀ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ٣٩ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ،از ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۴٠ .ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ اﻧﺒﯿﺎء در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»۴١ای اﺳﺘﻬﺰا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﯿﺮان ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا در
روزﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﺎور
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد««.
۴٢در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮوج از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻣﺮدم از آنﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ۴٣و وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﯾﻬﻮدﯾﺎن و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ در راه
رﻓﺘﻦ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
در ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
۴۴ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﺳﺎ ﮐﻨﺎن آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ.
۴۵اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ را دﯾﺪﻧﺪ ﺣﺴﺎدت ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ۴۶ .ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ آﻧﺮا رد ﮐﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ۴٧ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
»ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﻠﺘﻬﺎ و وﺳﯿﻠﮥ رﺳﺘﮕﺎری ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯽ««.
۴٨وﻗﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و از ﮐﻼم ﺧﺪا
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن
آوردﻧﺪ.
۴٩ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ۵٠ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،زﻧﺎن ﻣﺘﻨﻔﺬی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را آزار رﺳﺎﻧﯿﺪه از آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ۵١ .اﻣﺎ آن دو ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ،ﺧﺎ ک آن ﺷﻬﺮ را از ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ
۵٢و ﺷﺎ ﮔﺮدان در اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﭘﺮ از ﺧﻮﺷﯽ و روحاﻟﻘﺪس ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﺸﺎرت در ﻗﻮﻧﯿﻪ

١۴

١در ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮد وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺎن
.
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
٢اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﮑﺎر
آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادران ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ٣ .آن دو ﻣﺪت زﯾﺎدی در آن ﺷﻬﺮ
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ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮس درﺑﺎرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی
ﻗﺪرت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ،ﭘﯿﺎم ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد۴ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ دودﺳﺘﮕﯽ اﻓﺘﺎد ،ﻋﺪهای ﻃﺮﻓﺪار ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای ﻃﺮف رﺳﻮﻻن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۵ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۶ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻟﯿﮑﺎﺋﻮﻧﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺴﺘﺮه و درﺑﻪ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﺎور ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ٧و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﺠﺎت اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
در ﻟﺴﺘﺮه
٨در ﺷﻬﺮ ﻟﺴﺘﺮه ﻣﺮد ﻣﻔﻠﻮﺟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﮓ ﻣﺎدرزاد ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی
ﺧﻮد راه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد٩ .او ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف او دﯾﺪ
و ﭼﻮن دﯾﺪ اﯾﻤﺎن آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ١٠ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و
راﺳﺖ روی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ «.او ﺟﺴﺖ زد و ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺷﺪ١١ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم
ﮐﺎری را ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮐﺮد دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن آن ﻣﺤﻞ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻓﺮود آﻣﺪهاﻧﺪ١٢ «.ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ را ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﻮﻟﺲ را ﻋﻄﺎرد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
)ﭘﻮﻟﺲ را از آن ﺟﻬﺖ ﻋﻄﺎرد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد١٣ (.آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ
ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪش در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺑﻮد ﮔﺎواﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﺑﻪ
دروازه ﺷﻬﺮ آورد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺎوان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ١۴ .اﻣﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آن دو رﺳﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد
را درﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻓﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ»١۵ :ای آﻗﺎﯾﺎن ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ .ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻣﮋدهای دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه دور ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪهای ﮐﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،روی آورﯾﺪ١۶ .در
دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ او اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ١٧ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ او ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮدش را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از آﺳﻤﺎن
ﺑﺎران و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﺪ و دﻟﻬﺎی ﺗﺎن را از
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد١٨ «.رﺳﻮﻻن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
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١٩در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ و ﻗﻮﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ٢٠ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺎ ﮔﺮدان دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ
آﻣﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ درﺑﻪ رﻓﺖ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺳﻮرﯾﻪ
٢١ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺴﺘﺮه
و ﻗﻮﻧﯿﻪ و اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ٢٢و در ﺑﯿﻦ راه ﺷﺎ ﮔﺮدان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای
داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از راهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ٢٣ «.در
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ رﻫﺒﺮاﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﻋﺎ و روزه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ
آن ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
٢۵
٢۴ﺳﭙﺲ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻤﻔﯿﻠﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
ﭘﯿﺎم را در ﭘﺮﺟﻪ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﺎﻟﯿﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ٢۶و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﻮی
اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
٢٧وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا راه
اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ٢٨و در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺎ ﮔﺮدان
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ اورﺷﻠﯿﻢ

١۵

١ﻋﺪهای از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮادرن را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده
.
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮای
ﺗﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ٢ «.ﭘﺲ از ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﻮﻟﺲ
و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
٣اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ و ﺳﺎﻣﺮه ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﮋدۀ اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ
٣۵
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و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﯽ زﯾﺎد ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺷﺪ۴ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ۵ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻻزم اﺳﺖ اﯾﺸﺎن
ﺳﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
٧
۶رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﭘﺲ
از ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ،ﭘﺘﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻣﺮا از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت
را از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ٨ .ﺧﺪا ﮐﻪ از ﻗﻠﺐﻫﺎ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﻄﺎی روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد،
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ٩و ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
ﭘﺎ ک ﺳﺎﺧﺖ١٠ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا را ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎری ﺑﺮ دوش
اﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﺎری ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ آﻧﺮا داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎ؟
١١ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﻣﺎ از راه ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر١٢ «.ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻮرد ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﺸﺎن در
ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ١٣ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ١۴ ،ﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح داد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا در اﺑﺘﺪا ﻗﻮﻣﯽ را از ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد١۵ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺨﻦ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»١۶ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدم و ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان داود را از ﻧﻮ ﻣﯽﺳﺎزم
و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی آن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺑﺎد ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و آن را ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
١٧ﺗﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﺑﻨﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد
را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﻬﺎدهام،
١٨اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از زﻣﺎﻧﻬﺎی
ﻗﺪﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ«.
١٩ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ رأی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا آﻣﺪهاﻧﺪ،
دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﻧﺴﺎزﯾﻢ٢٠ .ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﯽ
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ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻧﺎﭘﺎ ک و ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و از زﻧﺎ و ﺧﻮردن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻔﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﺧﻮن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ٢١ .ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ
از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ در ﻫﺮ روز ﻋﺒﺎدت در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او در ﺗﻤﺎم
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﻤﻦ
٢٢ﭘﺲ رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﯾﻬﻮدای
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺑﺎ و ﺳﯿﻼس را ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﻧﺪ ٢٣و ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ:
»ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان ،ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻣﻘﯿﻢ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ
و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ٢۴ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
را دﭼﺎر ﺗﺸﻮﯾﺶ ﮐﺮده و اﻓﮑﺎر ﺗﺎن را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ٢۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭘﻮﻟﺲ ٢۶ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ.

٢٧ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺳﯿﻼس را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻫﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ٢٨ .رأی روحاﻟﻘﺪس و ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺰ
اواﻣﺮی ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎر ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ ﻧﺴﺎزﯾﻢ ٢٩و آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه و از ﺧﻮن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺧﻔﻪﺷﺪه و زﻧﺎ دوری ﺟﻮﺋﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر
ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،واﻟﺴﻼم«.
٣٠وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ آنﻫﺎ دادﻧﺪ٣١ .وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ از آن ﭘﯿﻐﺎم دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ ٣٢و ﯾﻬﻮدا و ﺳﯿﻼس ﮐﻪ ﻧﺒﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر آن ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ٣٣ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ٣۴ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ در اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ٣۵و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺳﻔﺮ دوم :ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﻮﻟُﺲ از ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ
٣۶ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻋﻼم
ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و از ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ از ﺣﺎل ﺷﺎن
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ٣٧ «.ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﯾﻮﺣﻨﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗُﺲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد

ﺑﺒﺮﻧﺪ٣٨ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﭘﻤﻔﯿﻠﯿﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک
ﮐﺮده و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ٣٩ .ﻣﺸﺎﺟﺮه
آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ،ﻣﺮﻗُﺲ را
ﺑﺮداﺷﺖ و از راه ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﺮس رﻓﺖ ۴٠و ﭘﻮﻟﺲ ،ﺳﯿﻼس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ۴١او در ﻋﺒﻮر
از وﻻﯾﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس و ﻫﻤﮑﺎری او

١۶

١ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﯿﻼس ﺑﻪ درﺑﻪ و ﻟﺴﺘﺮه رﺳﯿﺪ .در ﺷﻬﺮ ﻟﺴﺘﺮه
.
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد و ﭘﺪرش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد٢ .ﺑﺮادران ﺳﺎ ﮐﻦ ﻟﺴﺘﺮه و ﻗﻮﻧﯿﻪ از او ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٣و ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
آن دﯾﺎر ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
۴آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان در
اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ۵ .از اﯾﻨﺮو
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در اﯾﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ.
رؤﯾﺎی ﭘﻮﻟُﺲ در ﺗﺮواس
۶وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ از وﻻﯾﺖ ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ و وﻻﯾﺖ ﻏﻼﺗﯿﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،روحاﻟﻘﺪس ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ آﺳﯿﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٧و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﯿﺴﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑِﻄﻮﻧﯿﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ روح ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪاد.
٨ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﯿﺴﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺮواس آﻣﺪﻧﺪ٩ .در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﭘﻮﻟﺲ در
ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻘﺪوﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺑﯿﺎ و ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻦ١٠ «.ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ رؤﯾﺎ را دﯾﺪ ،ﻣﺎ ﻋﺎزم
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ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺷﺪﯾﻢ .زﯾﺮا ﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﻢ.
اﯾﻤﺎن آوردن ﻟﯿﺪﯾﻪ در ﻓﯿﻠﭙﯽ
١١در ﺗﺮواس ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﺳﺎﻣﻮﺗﺮاﮐﯽ رﻓﺘﯿﻢ و روز ﺑﻌﺪ
رﻫﺴﭙﺎر ﻧﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ﺷﺪﯾﻢ١٢ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮۀ روﻣﯽ و ﺷﻬﺮی در
ﺑﺨﺶ اول وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ روزی اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
١٣روز ﺳﺒﺖ از دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﻞ
دﻋﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ١۴ .ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ زﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﺪﯾﻪ ،ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی
ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .او از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا و زﻧﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﻠﺐ او را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ١۵و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺶ و ﺗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ
ﻣﺆﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و در ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ «.و آﻧﻘﺪر اﺻﺮار ﮐﺮد ،ﮐﻪ
ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ.
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘﻮﻟُﺲ و ﺳﯿﻼس در ﻓﯿﻠﭙﯽ
١۶ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻋﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ روح ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی
و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾﯽ داﺷﺖ و از اﯾﻦ راه ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی ﻧﺼﯿﺐ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد.
١٧او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ و ﭘﻮﻟﺲ اﻓﺘﺎد و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد» :اﯾﻨﻬﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﻨﺪ
و راه رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ١٨ «.ﭼﻨﺪ روز ﮐﺎرش ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ آن روح ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻢ از او ﺧﺎرج ﺷﻮ «.و در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ از او
ﺧﺎرج ﺷﺪ.

١٩ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻨﯿﺰ دﯾﺪﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ و
ﺳﯿﻼس را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ٢٠ .وﻗﺘﯽ
آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﺄﻣﻮران روﻣﯽ آوردﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ٢١ .اﯾﺸﺎن رﺳﻮﻣﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل آنﻫﺎ و ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ روﻣﯿﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ٢٢ «.ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
٣٩
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ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮران ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی آﻧﻬﺎ را در آوردﻧﺪ و اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻮب ﺑﺰﻧﻨﺪ.
٢٣ﺑﻌﺪ از ﻟﺖ و ﮐﻮب زﯾﺎد آنﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن اﻣﺮ ﺳﺨﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد٢۴ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ زﻧﺪاﻧﺒﺎن آﻧﻬﺎ را
در داﺧﻞ زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮد و ﭘﺎﻫﺎی اﯾﺸﺎن را در ﮐﻨﺪه و زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
٢۵ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ،ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪا ﺳﺮودﻫﺎی ﺣﻤﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﮐﻪ ٢۶ﻧﺎ ﮔﻬﺎن
زﻟﺰﻟﮥ ﺷﺪﯾﺪی رخ داد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ زﻧﺪان را از ﺗﻬﺪاب ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد .ﺗﻤﺎم
درﻫﺎی زﻧﺪان در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ٢٧ .وﻗﺘﯽ
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و درﻫﺎی زﻧﺪان را ﺑﺎز دﯾﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ؛ ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ٢٨ .اﻣﺎ
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎن ،ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
٢٩زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﭼﺮاﻏﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ داﺧﻞ اﻃﺎق ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮس
ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد٣٠ .ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون
آورد و ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻢ؟« ٣١ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آور ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ«.
٣٢آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ او و ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ٣٣ .درﺳﺖ در
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ زﻧﺪاﻧﺒﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون آورد و زﺧﻤﻬﺎی ﺷﺎﻧﺮا را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﻮد
و ﻓﻮراً او و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ٣۴ .زﻧﺪاﻧﺒﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮد
و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻏﺬا آورد و او و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎد ﮔﺸﺘﻨﺪ.
٣۵ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ روز ﺷﺪ ﻣﺄﻣﻮران روﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﻣﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را آزاد ﮐﻨﻨﺪ٣۶ .زﻧﺪاﻧﺒﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺄﻣﻮران روﻣﯽ اﻣﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آزاد ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ

ﺑﺮوﯾﺪ٣٧ «.ﭘﻮﻟﺲ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﺸﺎن ﻣﺎ را ﮐﻪ اﺗﺒﺎع روﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﻤﻪ و ﺑﺪون ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﭼﻮب زدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ! ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ٣٨ «.ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺄﻣﻮران رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ اﯾﺸﺎن از اﺗﺒﺎع
روم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ٣٩و آﻣﺪه از اﯾﺸﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ
ﺑﯿﺮون زﻧﺪان ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۴٠ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن دو ﻧﻔﺮ از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻟﯿﺪﯾﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از
۴٠
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اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادران را دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دﻟﮕﺮﻣﯽ دادﻧﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻮرﺷﯽ در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ

١٧

١ﭘﺲ آنﻫﺎ از آﻣﻔﯿﭙﻮﻟﯿﺲ و آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ
.
ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮد در آن واﻗﻊ ﺑﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ٢ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺷﯿﻮۀ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺷﺪ و در ﺳﻪ روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮد ٣و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد و دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻻزم
ﺑﻮد ﻣﺴﯿﺢ رﻧﺞ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮدد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ۴ «.ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه زﯾﺎدی
از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎش ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس
ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.
۵اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در آﺗﺶ ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﺪۀ از اوﺑﺎش ﺑﺎزاری را ﮔﺮد
آورده دﺳﺘﻪای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎﺳﻮن ﻫﺠﻮم
ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ۶ .وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ
ﯾﺎﺳﻮن و ﻋﺪهای از ﺑﺮادران را ﭘﯿﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
»اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ٧و ﯾﺎﺳﻮن آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻼف اﺣﮑﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ادﻋﺎ
دارﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد٨ «.ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ٩ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺎﺳﻮن و دﯾﮕﺮان را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ آزاد ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﯿﺮﯾﻪ
١٠وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪ ﺑﺮادران ،ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس را ﺑﻪ ﺑﯿﺮﯾﻪ رواﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮد رﻓﺘﻨﺪ١١ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس
ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ آن ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ١٢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﻣﺘﻨﻔﺬ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ١٣ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﺑﯿﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم
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را ﺑﺸﻮراﻧﻨﺪ١۴ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮادران ﻓﻮراً ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﯿﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و
ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﻫﺮ دو در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ١۵ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﻮﻟﺲ او را ﺗﺎ ﺷﻬﺮ
آﺗﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﭘﯿﺶ او ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ در آﺗﻦ
١۶ﭘﻮﻟﺲ وﻗﺘﯽ در آﺗﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ را آن
ﻃﻮر ﭘﺮ از ﺑﺖ ﻣﯽدﯾﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ١٧ .و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮ روز در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻫﮕﺬران ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
١٨ﻋﺪهای از ﻓﻠﺴﻔﻪداﻧﺎن اﭘﯿﮑﻮری و رواﻗﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪش
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﯾﺎوهﮔﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ؟« دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ) «.زﯾﺮا ﻣﮋدۀ
ﻋﯿﺴﯽ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد١٩ (.ﭘﺲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﮐﻮه ﻣﺮﯾﺦ
ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ٢٠ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ آن
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ)٢١ «.آﺗﻨﯽﻫﺎ و ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎی ﺳﺎ ﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮔﻔﺖ
و ﺷﻨﻮد در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ(.
٢٢ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﯿﺎن »ﺷﻮرای ﮐﻮه ﻣﺮﯾﺦ« ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮ آﺗﻦ ،ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎرﯾﮏﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ
٢٣زﯾﺮا وﻗﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ و ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ «.ﻣﻦ
ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ٢۴ .آن
ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ را در آن اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ،
در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ ٢۵و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎ
دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ و
زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ٢۶ .او ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را از ﻧﺴﻞ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اوﻗﺎﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد
و ﺑﺮای ﺑﻮد و ﺑﺎش ﺷﺎن ﺣﺪودی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ٢٧ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﭘﯽ
او ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ او از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ،
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»٢٨زﯾﺮا در او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در او ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﺴﺘﯽ دارﯾﻢ«.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﺧﻮد ﺗﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
»ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
٢٩ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ذات ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﮑﺮهای از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت آدﻣﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٣٠ﺧﺪا ﺑﺮ دوران ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ا ﮐﻨﻮن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺸﺮ را اﻣﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ٣١ ،زﯾﺮا روزی را ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد اوﺳﺖ داوری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
او را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮐﺮد«.
٣٢وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺧﺼﻮص رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای او را
ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﺪهای ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﻮب ،درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد٣٣ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﻟﺲ ﺷﻮرا را ﺗﺮک ﮐﺮد٣۴ .ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮﻧﯿﺴﻮس ﮐﻪ ﻋﻀﻮ آن ﺷﻮرا ﺑﻮد و زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم داﻣﺮس و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ در ﻗﺮﻧﺘﺲ
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١ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﻮﻟﺲ آﺗﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮد و رﻫﺴﭙﺎر ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺷﺪ ٢و در آﻧﺠﺎ
.
ﺑﺎ ﻣﺮدی ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ا ﮐﯿﻼ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﭘﻨﻄﺲ ﺑﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ا ﮐﯿﻼ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﺮﯾﺴﮑﯿﻼ ﻧﻮ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﺲ آﻣﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻠﻮدﯾﻮس
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از روم ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ
رﻓﺖ ٣و ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺐ ﺧﯿﻤﻪدوزی داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ۴ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺂورﻧﺪ.
۵وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس از ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد
را وﻗﻒ اﻋﻼم ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﺎن
ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ۶ .و اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﺪهای از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،او داﻣﻦ ردای ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺗﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ از آن ﻣﺒﺮا ﻫﺴﺘﻢ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﭘﯿﺶ
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ٧ «.ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮏ
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ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﺘﻮس ﯾﻮﺳﺘُﺲ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد رﻓﺖ .ﺧﺎﻧﮥ او در
ﮐﻨﺎر ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن واﻗﻊ ﺑﻮد٨ .ﮐﺮِﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آورد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺎﻟﯽ ﻗﺮﻧﺘﺲ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
٩ﯾﮏ ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪه و دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻧﮑﺶ١٠ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭽﮑﺲ
ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ آزاری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ١١ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه در
آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد.
١٢اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﻟﯽ روﻣﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪ،
ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮﻟﺲ رﯾﺨﺘﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ١٣و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺮدم را وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ روﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ١۴ «.ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﻮن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ا ﮔﺮ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻢ١۵ .اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﻨﻮان و ﻟﻘﺐ و ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺎن آﻧﺮا ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ در
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻢ١۶ «.ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد١٧ .در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ آنﻫﺎ ﺳﻮﺳﺘﯿﻨﯿﺲ را ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻟﺖ و ﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻟﯿﻮن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ
١٨ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ
ﻋﺎزم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و ﭘﺮﯾﺴﮑﯿﻼ و ا ﮐﯿﻼ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮد .ﭘﻮﻟﺲ در ﺷﻬﺮ
ﮐﻨﺨﺮﯾﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد١٩ .وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺴﺲ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ از ﻫﻤﺴﻔﺮان ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﭘﺮداﺧﺖ٢٠ .از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ او ﻗﺒﻮل
ﻧﮑﺮد٢١ .او از اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم «.و اﻓﺴﺲ را ﺗﺮک ﮐﺮد٢٢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
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رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻄﺮف اﻧﻄﺎ ﮐﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
٢٣ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی
ﻏﻼﺗﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺷﺎ ﮔﺮدان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﻔﺮ ﺳﻮم :آﭘﻮﻟُﺲ در اﻓﺴﺲ و ﻗﺮﻧﺘُﺲ
٢۴در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدی ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم آﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻓﺴﺲ
آﻣﺪ .او ﻧﺎﻃﻘﯽ ﻓﺼﯿﺢ و در ﮐﻼم ﺧﺪا داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد٢۵ .و در ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮ از ﺷﻮر و ﺷﻮق روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .او ﺑﻪ دﻗﺖ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽداد ـ ا ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﻂ از ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ آ ﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ٢۶ .او در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس
و واﻫﻤﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺴﮑﯿﻼ و ا ﮐﯿﻼ ﺳﺨﻨﺎن او
را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد آوردﻧﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺶ
ﺷﺮح دادﻧﺪ٢٧ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮادران از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و او از
ﻣﻮﻗﻊ ورود ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎری
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد٢٨ ،زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻮدن ادﻋﺎﻫﺎی
ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺧﺪا دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻫﻤﺎن
ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟُﺲ در اﻓﺴﺲ

١٩

١در آن زﻣﺎن ﮐﻪ آﭘﻮﻟﺲ در ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺑﻮد ،ﭘﻮﻟﺲ از راه ﺧﺸﮑﻪ
.
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺴﺲ رﺳﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﺷﺎ ﮔﺮدان
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد٢ .از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ،روحاﻟﻘﺪس را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟«
آنﻫﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪﺳﯽ وﺟﻮد
دارد٣ «.ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﻤﯿﺪی ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻌﻤﯿﺪ

ﯾﺤﯿﯽ۴ «.ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻌﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯽداد ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻮد و او ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.
۵وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۶و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﻬﺎد روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ
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ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ٧ .اﯾﻦ ﻣﺮدان ،ﺟﻤﻌﺎً ﺣﺪود دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
٨ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﻓﺖ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را در ﻣﻮرد
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد٩ .اﻣﺎ ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﺪل ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ
و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﻟﺲ از آﻧﻬﺎ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺷﺎ ﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ روزه در ﺗﺎﻻر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻃﯿﺮاﻧُﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد١٠ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ
و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ اﻋﻢ از ﯾﻬﻮدی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺴﺮان اﺳﮑﯿﻮا
١١ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد١٢ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم
دﺳﺘﻤﺎﻟﻬﺎ و ﭘﯿﺶﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻤﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺑﺪن ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ از اﻣﺮاض ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ارواح ﻧﺎﭘﺎ ک
از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺸﺖ١٣ .اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﺪهای از ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎر ﯾﻬﻮدی
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ذ ﮐﺮ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ارواح ﻧﺎﭘﺎ ک را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺮا ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ١۴ «.و ﻫﻔﺖ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺴﺮان ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم اﺳﮑﯿﻮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد اﯾﻦ روش را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ١۵ .اﻣﺎ روح ﻧﺎﭘﺎ ک ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و درﺑﺎرۀ
ﭘﻮﻟﺲ اﻃﻼع دارم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« ١۶ﻣﺮدی ﮐﻪ روح ﻧﺎﭘﺎ ک داﺷﺖ ﺑﺎ
ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ و زﺧﻤﯽ از آن ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ١٧ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اﻓﺴﺲ اﻋﻢ از ﯾﻬﻮدی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ١٨ .ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪﻧﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ١٩ .و ﻋﺪۀ
زﯾﺎدی از ﺳﺎﺣﺮان ﮐﺘﺐ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ارزش آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه
ﺑﻮد٢٠ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
۴۶
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ﺷﻮرش در اﻓﺴﺲ
٢١ﭘﺲ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺪ
و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮود .او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮ روم را ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ٢٢ «.ﭘﺲ دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس و ارﺳﻄﻮس را ﺑﻪ
ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد او ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد.
٢٣در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ در اﻓﺴﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ.
٢۴در آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮس ﻧﻘﺮهﺳﺎز ،ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻘﺮهای از ﺑﺘﮑﺪۀ
آرﺗﻤﯿﺲ )دﯾﺎﻧﺎ( ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺷﻐﻞ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪی
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد٢۵ .ﭘﺲ او اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ٢۶و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ اﻓﺴﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ
آﺳﯿﺎ ﻋﺪۀ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ٢٧ .ﭘﺲ ﺧﻄﺮ
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ
اﻟﻬﮥ ﺑﺰرگ ﻣﺎ آرﺗﻤﯿﺲ ﺑﯽارزش ﮔﺮدد و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد
اﻟﻬﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود«.
٢٨وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻏﻀﺒﻨﺎ ک ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ» :ﺑﺰرگ
اﺳﺖ آرﺗﯿﻤﯿﺲ ا ﻓﺴﺴﯿﺎن٢٩ «.ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﻣﺮدم ﻏﺎﯾﻮس و آرِﺳﺘَﺮﺧُﺲ
را ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ٣٠ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد ،اﻣﺎ
اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ٣١ .ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺲ رﻓﺎﻗﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎده و اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازد٣٢ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪای ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪای ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ،
زﯾﺮا آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ اﺻﻼ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺧﻮد را
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ٣٣ .اﻣﺎ ﻋﺪهای ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﯾﻬﻮدﯾﺎن
او را ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ او ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ٣۴ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ
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ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» :ﺑﺰرگ اﺳﺖ آرﺗﯿﻤﯿﺲ ا ﻓﺴﺴﯿﺎن«.

٣۵ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎروال ﻣﺮدم را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان اﻓﺴﺲ ،ﻫﻤﻪ
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ اﻓﺴﺲ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺘﮑﺪۀ آرﺗﯿﻤﯿﺲ ﺑﺰرگ و ﺣﺎﻓﻆ

ﺳﻨﮓ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ٣۶ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺻﻼح ﺗﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ٣٧ .اﯾﻦ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺎ دﺳﺘﺒﺮد زدهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻬﮥ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ٣٨ .ﭘﺲ
ا ﮔﺮ دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮس و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ادﻋﺎی ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﯽ دارﻧﺪ ،درِ ﻣﺤﺎ ﮐﻢ ﺑﺎز اﺳﺖ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٣٩ .ا ﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ رﺳﻤﯽ ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد۴٠ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻄﺮ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر اﻣﺮوز ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ
اﺧﻼﻟﮕﺮی ﺷﻮﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ
ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮرش ﻧﺪارﯾﻢ۴١ «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺠﻠﺲ را رﺧﺼﺖ
ﮐﺮد.
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن

٢٠

١ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺷﺎ ﮔﺮدان را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﭘﺲ از
.
ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﻋﺎزم ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺷﺪ٢ .او در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎ ﮔﺮدان دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽداد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن رﺳﯿﺪ٣ .ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮود ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از
راه ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ۴ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﻮﭘﺎﺗﺮس ﺑﯿﺮﯾﻪای و
ﺳﮑُﻨﺪُس ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ و ﻏﺎﯾﻮس درﺑﻪای و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس و ﺗﯿﺨﯿﮑﺎس
آرِﺳﺘَﺮﺧُﺲ و 
۵
و ﺗﺮوﻓﯿﻤﺲ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ زودﺗﺮ از ﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ
ﺗﺮواس در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۶ .ﺧﻮد ﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ از ﻓﯿﻠﭙﯽ ﺳﻮار
ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ در ﺑﻨﺪر ﺗﺮواس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
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آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﻮﻟُﺲ از ﺗﺮواس
٧در ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺎره ﮐﺮدن و ﺧﻮردن ﻧﺎن دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ،
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد
و ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داد٨ .در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺟﻤﻊ

ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎی زﯾﺎدی روﺷﻦ ﺑﻮد٩ .ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺘﯿﺨُﺲ ﭘﯿﺶ ﮐﻠﮑﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮاب ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و از ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎد و وﻗﺘﯽ او را
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮده ﺑﻮد١٠ .ﭘﻮﻟﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧﻮد را روی او اﻧﺪاﺧﺖ و او را در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،او ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ١١ «.ﭘﺲ
ﭘﻮﻟﺲ دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﻧﺎن را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺧﻮرد .و ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪۀ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮد١٢ .و آﻧﻬﺎ آن ﺟﻮان
را زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﺤﺮی از ﺗﺮواس ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ
١٣ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺒﻼ ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی اَﺳﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﭘﻮﻟﺲ را ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
زﯾﺮا او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود١۴ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ در اَﺳﺲ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪ او را ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ آﻣﺪﯾﻢ١۵ .روز ﺑﻌﺪ از
راه ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺰﯾﺮۀ ﺧﯿﻮس رﺳﯿﺪﯾﻢ و روز دوم از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﺳﺎﻣﻮس
رﻓﺘﯿﻢ .ﻓﺮدای آن روز وارد ﺑﻨﺪر ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ ﺷﺪﯾﻢ١۶ ،زﯾﺮا ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر اﻓﺴﺲ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن وﻗﺖ در اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد زﯾﺮا او ﺧﻮاﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻗﺒﻞ از روز ﭘﻨﺘﯿﮑﺎﺳﺖ
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻓﺴﺲ
١٧ﭘﻮﻟﺲ از ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ١٨ .وﻗﺘﯽ
آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ
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ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم ١٩ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺗﻮاﺿﻊ و ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎ و زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم٢٠ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای
ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺷﻤﺎ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدم .ﻣﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪم و ﺷﻤﺎ را
ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم٢١ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﺧﻄﺎر
ﮐﺮدم ،ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا روی آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ٢٢ .ا ﮐﻨﻮن در ﺑﻨﺪﮔﯽ روحاﻟﻘﺪس در راه اورﺷﻠﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻢ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺮم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻢ ٢٣ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ روحاﻟﻘﺪس در
ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺒﺲﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ
اﺳﺖ٢۴ .اﻣﺎ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ارزش ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﻨﻬﺎ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﺧﺪﻣﺘﯽ
را ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻼم ﻣﮋدۀ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
٢۵و ا ﮐﻨﻮن ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻼم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪام ،دﯾﮕﺮ روی ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ٢۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻫﻼ ک ﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺘﻢ٢٧ ،زﯾﺮا ﺑﺮای
اﻋﻼم ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدهام٢٨ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد
و ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﮔﻠﻪای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و
ﭼﻮن ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ،ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ.
٢٩ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﮔﺮﮔﻬﺎی درﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻠﻪ دﻟﺴﻮزی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد٣٠ .و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،ﭘﯿﺮواﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ٣١ .ﭘﺲ
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﺋﻤﺎً ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ،روز و ﺷﺐ ﺷﻤﺎ
را ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻢ.
٣٢ا ﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﮐﻼم ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ او ﻣﯽﺳﭙﺎرم .ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺪﺳﺎن اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
٣٣ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﺪوﺧﺘﻪام٣۴ .ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻬﺎ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهام و ﺿﺮورﯾﺎت ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ را ﺑﻪدﺳﺖ آوردهام٣۵ .ﻣﻦ ﻋﻤﻼ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادهام ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .و
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ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺨﺸﯿﺪن از ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺮﺧﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ««.
٣۶وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ زاﻧﻮ زد و دﻋﺎ ﮐﺮد.
٣٧ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و او را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ.
٣٨آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ روی او را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .ﭘﺲ او را ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﻔﺮ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
.
٢١

١ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از راه ﺑﺤﺮ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﮐﺎس آﻣﺪﯾﻢ و روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺟﺰﯾﺮۀ رودس
وارد ﺷﺪﯾﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﺮا رﻓﺘﯿﻢ٢ .درآﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﯽای دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺳﻮار آن ﺷﺪﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ٣ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﺒﺮس از دور ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﻣﺎ
از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب آن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮرﯾﻪ اداﻣﻪ دادﯾﻢ و در ﺑﻨﺪر
ﺻﻮر ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۴در آﻧﺠﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻔﺖ روز ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم
روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺮود۵ .و ﭼﻮن وﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راه ﺳﻔﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺷﺎن
ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ زاﻧﻮ زدﯾﻢ و دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ
۶و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
٧از ﺻﻮر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺤﺮی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺘﻮﻻﻣﺎﺋﯿﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ .در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮادران را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ و روزی را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ آوردﯾﻢ٨ .روز ﺑﻌﺪ آﻧﺠﺎ
را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮی
ﺑﻮد ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﯿﺶ او ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ٩ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭼﻬﺎر
دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺮه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١٠ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آ ﮐﺎﺑﻮس از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ١١ .او ﭘﯿﺶ ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ را
ﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ
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و او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد«.
١٢وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺎ و ﻫﻢ اﻫﺎﻟﯽ آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ١٣ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎی ﺧﻮد دل ﻣﺮا ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺿﺮم زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻤﯿﺮم١۴ «.ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ در او اﺛﺮی ﻧﮑﺮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ» :ﺑﺎﺷﺪ!
ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺸﻮد«.
١۵ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ را ﺑﺴﺘﯿﻢ و ﻋﺎزم اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﻢ١۶ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از ﺷﺎ ﮔﺮدان ﻣﻘﯿﻢ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﻮن ﮐﻪ
اﻫﻞ ﻗﺒﺮس و ﯾﮑﯽ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران اوﻟﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮدﻧﺪ.
دﯾﺪار ﭘﻮﻟُﺲ از ﯾﻌﻘﻮب
١٧وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮادران ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ از ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ١٨ .روز ﺑﻌﺪ
ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻤﺮای ﻣﺎ ﺑﺪﯾﺪن ﯾﻌﻘﻮب رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
١٩ﭘﺲ از ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ،ﭘﻮﻟﺲ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او در ﻣﯿﺎن
ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ داد٢٠ .آﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﺮادر ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ٢١ .ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻨﻤﻮده ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺳﻨﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ رﺳﻮم ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﻧﺪ٢٢ .ﭼﻪ
ﮐﻨﯿﻢ؟ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎً از آﻣﺪن ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ٢٣ .ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ
اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺬری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ٢۴ .ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺑﺮو
و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور و ﺧﺮج اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﺗﺎ آنﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﯽ٢۵ .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد
را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع آنﻫﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺖﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ
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ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖِ ﺣﯿﻮان ﺧﻔﻪﺷﺪه و از زﻧﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ«.
٢۶ﭘﺲ روز ﺑﻌﺪ ﭘﻮﻟﺲ آن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ
را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و ﺑﻌﺪ از آن داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی دوره
ﺗﻄﻬﯿﺮ را ،ﮐﻪ در آﺧﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺷﻮد اﻋﻼم
ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘﻮﻟُﺲ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
٢٧ﻫﻨﻮز دوره ﻫﻔﺖ روزه ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ
اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﭘﻮﻟﺲ را در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه دﯾﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻮﻟﺲ
را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ٢٨و ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﻮم ﻣﺎ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ
و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه آورده و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس را
ﻧﺠﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ)٢٩ «.آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ ﺗﺮوﻓﯿﻤﺲ از اﻫﺎﻟﯽ اﻓﺴﺲ را ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﺲ در
ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ او را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه آورده اﺳﺖ(.
٣٠ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد ،ﻣﺮدم ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﭘﻮﻟﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻓﻮراً درﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ٣١ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او
را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻓﺮﻗﮥ روﻣﯽ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻮرش

ﮐﺮدهاﻧﺪ٣٢ .او ﻓﻮراً ﺑﺎ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ و ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻋﺴﺎ ﮐﺮ را دﯾﺪﻧﺪ از زدن ﭘﻮﻟﺲ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ٣٣ ،دراﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او
را ﺑﺎ دو زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﻄﺎﺋﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟« ٣۴ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،ﻓﺮﻣﺎن
داد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺸﻠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ٣۵ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﺸﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻮﻟﺲ را روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ٣۶ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎده و داﺋﻤﺎً ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ» :او را ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
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دﻓﺎع ﭘﻮﻟُﺲ
٣٧ﻫﻨﻮز داﺧﻞ ﻗﺸﻠﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رو ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ؟« ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﯽ؟ ٣٨ﭘﺲ
ﺗﻮ آن ﻣﺼﺮیای ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار آدﻣﮑﺶ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮد؟« ٣٩ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻢ ،اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﺳﻮس
ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ و ﺗﺒﻌﮥ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ۴٠ «.وﻗﺘﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد او ﺑﺎﻻی زﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎد و

ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﻮد از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
.
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»١ای ﺑﺮادران و ﭘﺪران ،ﺑﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎ
٢

ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ «.وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ

ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻣﻮشﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻮش دادﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ اداﻣﻪ داد و
ﮔﻔﺖ»٣ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی از اﻫﺎﻟﯽ ﺗﺮﺳﻮس ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
در ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻤﺎﻻﺋﯿﻞ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺷﺮﯾﻌﺖ آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ
آﻣﻮﺧﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻏﯿﻮر و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺑﻮدم۴ .و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ را آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم و آﻧﻬﺎ را ،ﭼﻪ
ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ۵ .ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﯾﻬﻮد
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﯾﻬﻮدی در دﻣﺸﻖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ،
ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎورم.
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟُﺲ درﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ١٩-١:٩؛ (١٨-١٢:٢۶
۶اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در راه ﺑﻮدم ،در ﺣﻮاﻟﯽ دﻣﺸﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ ،ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪی
از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ دور ﻣﻦ درﺧﺸﯿﺪ٧ .ﻣﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم و ﺻﺪاﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺷﺎﺋﻮل ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ٨ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟«
ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ٩ «.ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻦ
۵۴
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ﻧﻮر را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺻﺪای ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ١٠ .ﻣﻦ
ﻋﺮض ﮐﺮدم» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺴﻮی دﻣﺸﻖ
ﺑﺮو و در آﻧﺠﺎ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ١١ «.ﭼﻮن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ آن ﻧﻮر ﻣﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺮا ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮدﻧﺪ.
١٢در دﻣﺸﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺧﺪاﺗﺮس ،ﺗﺎﺑﻊ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،و در ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﮏ ﻧﺎم ﺑﻮد١٣ .او ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ
اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادر ﺷﺎﺋﻮل ،ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮ «.ﮐﻪ ﻓﻮراً ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدم١۴ .او اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ارادۀ او را
درک ﻧﻤﺎﺋﯽ ،و ﺑﻨﺪۀ ﻋﺎدل او را ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﺻﺪای او را از دﻫﺎن ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮی،
١۵زﯾﺮا ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﺎﻫﺪ او ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهای
ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﯽ داد١۶ .ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻞ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺧﺪا
روی آور و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﺎ ک ﺷﻮ«.
وﻇﯿﻔﮥ ﭘﻮﻟُﺲ در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
١٧وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪم ،ﯾﮏ روز در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺬﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ١٨و در رؤﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :زود ﺑﺮﺧﯿﺰ و اورﺷﻠﯿﻢ
را ﺗﺮک ﮐﻦ زﯾﺮا اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺎدت ﺗﺮا درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
١٩ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪا اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﺮا
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ و در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽزدم ٢٠و وﻗﺘﯽ ﺧﻮن آن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮ
اﺳﺘﯿﻔﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم و ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻗﺎﺗﻼن او ﺑﻮدم٢١ «.اﻣﺎ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور و
ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد««.
ﭘﻮﻟُﺲ و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان روﻣﯽ
٢٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ» :او را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ٢٣ «.در ﻫﻤﺎن
وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻮا ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮔﺮد و ﺧﺎ ک
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ٢۴ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اﻣﺮ ﮐﺮد ﭘﻮﻟﺲ را داﺧﻞ ﻗﺸﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
۵۵
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از او ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﺮﺿﺪ او ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ٢۵ .وﻗﺘﯽ او را ﺑﺮای ﻗﻤﭽﯿﻦ زدن ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روﻣﯽ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﺮش
ﺣﮑﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰﻧﯿﺪ؟« ٢۶وﻗﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ اﯾﻨﺮا ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع روم اﺳﺖ«.
٢٧ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﯿﺶ ﭘﻮﻟﺲ رﻓﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،آﯾﺎ ﺗﻮ روﻣﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟«
ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ٢٨ «.ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪام «.ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم٢٩ «.ﭘﺲ
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪﻧﺪ و
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ او ﺗﺒﻌﮥ روم اﺳﺖ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ در ﺣﻀﻮر ﺷﻮرای ﯾﻬﻮدﯾﺎن
٣٠در روز ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را ﺑﺪاﻧﺪ،
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻣﺮ ﮐﺮد ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺷﻮرای ﯾﻬﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ
دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورد و از او ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
.
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١ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران،
ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﯽ ﭘﺎ ک زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام«.

٢دراﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ ،ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺸﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ٣ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای دﯾﻮار ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه،
ﺧﺪا ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻗﻀﺎوت
ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺰﻧﻨﺪ۴ «.ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ ﺧﺪا اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ۵ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ او ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮرات ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮ««.
۶وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﺪوﻗﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺴﯽ و ﻓﺮﯾﺴﯽ زادهام و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٧ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
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ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺴﯽ ﻫﺎ و ﺻﺪوﻗﯽ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد و ﻣﺮدم ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
)٨ﺻﺪوﻗﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﮑﺮ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﺎ روح ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ،ﻓﺮﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ٩ (.ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.
از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ١٠ «.اﺧﺘﻼف
زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﻮﻟﺲ را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن داد
ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﻟﺲ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻗﺸﻠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
١١در ﺷﺐ ﻫﻤﺎن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :دل ﻗﻮیدار،
ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت دادی در روم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن
ﮐﻨﯽ«.
دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﭘﻮﻟُﺲ
١٢وﻗﺘﯽ روز ﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﻮﻟﺲ را ﻧﮑﺸﻨﺪ ﺑﻬﯿﭻ ﺧﻮردﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻟﺐ ﻧﺰﻧﻨﺪ١٣ .در اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺑﯿﺶ
از ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ١۴ .آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردهاﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ را ﻧﮑﺸﯿﻢ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺰﻧﯿﻢ١۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ
و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ او را ﻓﺮدا ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورد .ﻣﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دادهاﯾﻢ
ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﮑﺸﯿﻢ«.
١۶اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮزادۀ ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺸﻠﻪ رﻓﺖ و ﭘﻮﻟﺲ
را ﺧﺒﺮ داد١٧ .ﭘﻮﻟﺲ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن را ﺻﺪا زده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺟﻮان را
ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﺒﺮ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮض او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ١٨ «.ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ
او را ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﻮﻟﺲ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮض
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ١٩ «.ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ؟« ٢٠او ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ را ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
در ﻣﻮرد او اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ٢١ .ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
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زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن در ﮐﻤﯿﻦ او ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ او
را ﻧﮑﺸﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ا ﮐﻨﻮن ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ٢٢ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان آن ﺟﻮان را رﺧﺼﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻪ او اﺧﻄﺎر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ
٢٣ﺳﭙﺲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان دو ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ را ﺻﺪا زد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :دو ﺻﺪ
ﻋﺴﮑﺮ ﭘﯿﺎده و ﻫﻔﺘﺎد ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم و دو ﺻﺪ ﻧﯿﺰهدار آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧُﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﺮوﻧﺪ٢۴ .و ﭼﻨﺪ اﺳﭗ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ او
را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻠﯿﮑﺲ واﻟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ٢۵ «.او ﻧﺎﻣﻪای ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ:
»٢۶ﮐﻠﻮدﯾﻮس ﻟﯿﺴﯿﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﺎب واﻟﯽ ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ٢٧ .اﯾﻦ ﻣﺮد
را ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ او را از
ﭼﻨﮓ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آوردم ٢٨و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﻠﺖ ﺗﻬﻤﺖ او
را ﺑﻔﻬﻤﻢ او را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﯾﺸﺎن ﺑﺮدم٢٩ .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪۀ آنﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﺖ
و او ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ٣٠ .ﭘﺲ
وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺻﺪد ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن او ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﻓﻮراً او را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن او ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﮐﺮدهام ،ﮐﻪ
دﻋﻮی ﺧﻮد را در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ«.
٣١ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﯿﭙﺎﺗﺮﯾﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ٣٢ .ﻓﺮدای آن روز ﻫﻤﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ
را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺸﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ٣٣ .ﺳﻮاران ﺑﻪ وﻗﺖ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ واﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ.
٣۴واﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ،از ﭘﻮﻟﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺪام وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ اﺳﺖ ٣۵ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع ﺗﻮ
ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﻢ داد «.و ﻓﺮﻣﺎن داد او را در ﻗﺼﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
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ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﭘﻮﻟُﺲ در ﺣﻀﻮر ﻓﻠﯿﮑﺲ واﻟﯽ
.
٢۴

١ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ روز ،ﮐﺎﻫﻦاﻋﻈﻢ ،ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن و
ﯾﮏ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﺗُﻠُﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺿﺪ

ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﻃﻼع واﻟﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ٢ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗُﻠُﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد
را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮد» :ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ،واﻟﯽ ﻓﻠﯿﮑﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺎم
زﻣﺎﻣﺪاری ﺷﻤﺎ و در ﺳﺎﯾﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ارزﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ
آوردهاﯾﺪ ،از ﻧﻌﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯿﻢ٣ ،وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
و در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ۴ .و اﻣﺎ ،ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﺎ آن ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﻪ
ﻋﺮاﯾﺾ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ۵ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﮏ
آﺷﻮﺑﮕﺮ ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ ۶و ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎ ک
ﺧﺪای ﻣﺎ را آﻟﻮده ﮔﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ٧ .وﻟﯽ ﻟﯿﺴﯿﺎس ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان آﻣﺪ و ﺑﺎ زور او را از دﺳﺖ
ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ٨ .و ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن او اﻣﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از او
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ادﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ٩ «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﺮﺗُﻠُﺲ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﻓﺎع ﭘﻮﻟُﺲ در ﺣﻀﻮر ﻓﻠﯿﮑﺲ
١٠وﻗﺘﯽ واﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ﺟﻮاب
داده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ١١ .ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺑﯿﺶ از دوازده روز ﻧﻤﯽﮔﺬرد ١٢و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﯾﺎ
در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ و ﯾﺎ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻢ١٣ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻬﻤﺖﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ در
دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ١۴ .اﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﭘﺪران
۵٩
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ﺧﻮد ،ﻃﺮﯾﻘﻪای را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻋﺖ )راه ﻏﻠﻂ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد دارم١۵ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎن
اﻣﯿﺪی را ﺑﻪ ﺧﺪا دارم ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻨﻬﺎ دارﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﺎن و
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺪان ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ١۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ اﺣﻮال در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن وﺟﺪان آﺳﻮدهای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ.
١٧
ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﻋﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻢ١٨ .در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﻮدم ،ﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ دور ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ در ﮐﺎر ﺑﻮد ١٩ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺗﻦ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﻣﺮا در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ا ﮔﺮ از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺎن آﻧﺮا اﻇﻬﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٢٠ ،ﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﺷﻮرا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﭼﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ
از ﻣﻦ ﺳﺮ زده ٢١ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن و
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮم«.
ﺣﺒﺲ ﭘﻮﻟُﺲ در ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ
٢٢ﻓﻠﯿﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﻮدش از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﺘﻮای ﺧﻮد را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ آﻣﺪن ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﯿﺴﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
٢٣و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ اﻣﺮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎ اﻧﺪازهای
او را آزاد ﺑﮕﺬارد و ﻣﺎﻧﻊ آﻣﺪ و رﻓﺖ دوﺳﺘﺎن او ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺶ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻧﺸﻮد.
٢۴ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺑﺎ دروﺳﻠﻪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ زﻧﯽ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
آﻣﺪ و دﻧﺒﺎل ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻮش
داد٢۵ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و ﮐﯿﻔﺮ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ،
ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻓﻌﻼ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ٢۶ «.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻮل
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً او را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎ او ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

۶٠
.

.

٢٧ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﭘﺮﮐﯿﻮس ﻓﺴﺘﻮس ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﻠﯿﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﻠﯿﮑﺲ ﭼﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ را ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ.
دادﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻮﻟُﺲ
.
٢۵

١ﻓﺴﺘﻮس ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ از
ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ٢ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮد اﺗﻬﺎﻣﺎت و

دﻋﺎوی ﺧﻮد را ﺑﺮﺿﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﻃﻼع او رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و از ﻓﺴﺘﻮس ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ

٣ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
او را ﺑﯿﻦ راه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۴ .ﻓﺴﺘﻮس ﺟﻮاب داد» :ﭘﻮﻟﺲ در ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺮﺿﺪ او اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
۶ﻓﺴﺘﻮس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺸﺖ ﯾﺎ ده روز در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .روز ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﯿﺂورﻧﺪ.
٧وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ وارد ﺷﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دور او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺗﻬﻤﺖﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺿﺪ او ذ ﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت آنﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ٨ .ﭘﻮﻟﺲ
از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪهام
و ﻧﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺮدهام٩ «.اﻣﺎ ﻓﺴﺘﻮس ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،رو ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوی و در آﻧﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﻦ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﺷﻮی؟« ١٠ﭘﻮﻟﺲ ﺟﻮاب
داد» :ﻣﻦ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن در ﻣﺤﮑﻤﮥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﯾﻌﻨﯽ در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﺷﻮم
اﯾﺴﺘﺎدهام .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آ ﮔﺎﻫﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﯿﭻ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺮﺿﺪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺸﺪهام١١ .ا ﮔﺮ ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام
اﺳﺖ ،از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﮔﺮﯾﺰم .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺪهام ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﭙﺎرد.
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ دوﺳﯿﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ١٢ «.ﻓﺴﺘﻮس
ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد ﺟﻮاب داد» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ«.
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ﭘﻮﻟُﺲ در ﺣﻀﻮر اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه
١٣ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺴﺘﻮس ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ١۴ .و ﭼﻮن روزﻫﺎی زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻓﺴﺘﻮس
ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﻮﻟﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﻠﯿﮑﺲ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ١۵ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻢ ﺳﺮان
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮد از او رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
او را داﺷﺘﻨﺪ١۶ .ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادم ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ روم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اول او را ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﻮد روﺑﺮو ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
او ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ١٧ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻠﻒ وﻗﺖ ،روز ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم و اﻣﺮ ﮐﺮدم
او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ١٨ .وﻗﺘﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺿﺪ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،او را
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺟﺮﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ١٩ ،ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ
دﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده و ﭘﻮﻟﺲ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ،
اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ٢٠ .ﭼﻮن در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر دو دل ﺑﻮدم ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪم
ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮود ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد٢١ .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮدم او را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎهدارﻧﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ او را
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ٢٢ «.اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﻓﺴﺘﻮس ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر آرزو دارم
ﺷﺨﺼﺎً ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﺸﻨﻮم «.ﻓﺴﺘﻮس ﺟﻮاب داد» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب! ﻓﺮدا ﺳﺨﻨﺎن
او را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ«.
٢٣روز ﺑﻌﺪ اﻏﺮﯾﭙﺎس و ﺑﺮﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﻤﺎم ﺑﻪ درﺑﺎر وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ در آﻧﺠﺎ ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺴﺘﻮس
ﭘﻮﻟﺲ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ٢۴ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻓﺴﺘﻮس ﮔﻔﺖ» :ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه و
ای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺮدی را روﺑﺮوی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﭼﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﭘﯿﺶ ﻣﻦ از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ٢۵ .ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ او ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن او از اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی
دادﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ او را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ٢۶ .و ﭼﻮن
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،او را در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ و
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ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه آوردم ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮای او ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ٢٧ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺪون اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻨﺰد اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ«.
دﻓﺎع ﭘﻮﻟُﺲ در ﺣﻀﻮر اﻏﺮﯾﭙﺎس
.
٢۶

١اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ

از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯽ «.ﭘﻮﻟﺲ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﮔﺸﻮد و از ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
دﻓﺎع ﮐﺮد»٢ :ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز
در ﭘﯿﺸﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻣﻦ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم٣ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آداب و رﺳﻮم
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﺪ .ﺗﻤﻨﺎ دارم ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ
ﻋﺮاﯾﺾ ﺑﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
۴ﻫﻤﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم.
۵آﻧﻬﺎ ﻣﺮا از اول ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮی را در ﻓﺮﯾﺴﯽﮔﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوی از دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی دﯾﻦ
ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪهام۶ .و ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آن وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ داده
اﺳﺖ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮم٧ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن وﻋﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺎ اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ
ﮐﻪ روزی اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺷﺐ و روز ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﯽ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ای ﭘﺎدﺷﺎه٨ ،ﭼﺮا
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺤﺎل ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ؟
٩ﺧﻮد ﻣﻦ روزی اﯾﻦ را وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻧﺎﺻﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ١٠ .و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
از ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺪﺳﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻢ و وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ
را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎن رأی ﻣﯽدادم١١ .ﻣﺪت زﯾﺎدی اﯾﺸﺎن را در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ
ﻣﯽزدم و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزم .ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دوردﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدم و آزار
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم.
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ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟُﺲ درﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد
١٢در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎم و اواﻣﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ ١٣در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ در ﺑﯿﻦ راه ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻧﻮری روﺷﻨﺘﺮ از ﻧﻮر
آﻓﺘﺎب ﺑﻪ دور ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﻔﺮاﻧﻢ درﺧﺸﯿﺪ١۴ .ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ »ای ﺷﺎﺋﻮل ،ای ﺷﺎﺋﻮل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺮ ﻣﯿﺦﻫﺎ ﻟﮕﺪ زدن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ١۵ «.ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ.
١۶ﺑﺮﺧﯿﺰ و روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز دﯾﺪهای و آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺷﻬﺎدت
دﻫﯽ١٧ .ﻣﻦ ﺗﺮا از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم و ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ .ﺗﺮا ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ١٨ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯽ و
اﯾﺸﺎن را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ و از ﻗﻠﻤﺮو ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺎ از
راه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪا ﺣﺼﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟُﺲ درﺑﺎرۀ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد
١٩ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدم،
٢٠ﺑﻠﮑﻪ اول ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ دﻣﺸﻖ و اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﭙﺲ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و
ﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﯾﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ٢١ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺮا
در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ٢٢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﭘﺮوردﮔﺎر اﻣﺮوز
در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهام و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
آﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﻮﺳﯽ از ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورم٢٣ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ
درد و رﻧﺞ ﺑﮑﺸﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻧﻮر
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.
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دﻋﻮت اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ اﯾﻤﺎن
٢۴وﻗﺘﯽ دﻓﺎع ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻓﺴﺘﻮس ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای ﭘﻮﻟﺲ ،ﻋﻘﻠﺖ را
از دﺳﺖ دادهای! زﯾﺎدی ﻋﻠﻢ ﺗﻮ را دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ٢۵ «.ﭘﻮﻟﺲ ﺟﻮاب داد:
»ﻧﺨﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﻓﺴﺘﻮس ،دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻤﺎل ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ٢۶ .ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آزاداﻧﻪ ﭘﯿﺶ
آن ﺟﻨﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن دور ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭽﯿﮏ از آنﻫﺎ در ﺧﻔﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ٢٧ .ای اﻏﺮﯾﭙﺎس
ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﺪ؟ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﺪ٢٨ «.اﻏﺮﯾﭙﺎس

ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺴﺎزی؟«
٢٩ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﻣﺮوز ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ در
اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ«.
٣٠آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و واﻟﯽ و ﺑﺮﻧﯿﮑﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ٣١ .وﻗﺘﯽ از ﺗﺎﻻر ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ٣٢ «.اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﻓﺴﺘﻮس
ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آزاد ﺷﻮد«.
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ روم
.
٢٧

١وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از راه ﺑﺤﺮ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﻮﻟﺲ
و ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﻟﯿﻮس از ﻓﺮﻗﮥ

اوﻏُﺴﻄﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ٢ .ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ادراﻣﯿﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺑﻨﺪرﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ
ﺑﻮد ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و َارِﺳﺘَﺮﺧُﺲ ﻣﻘﺪوﻧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺎ ﺑﻮد٣ .روز ﺑﻌﺪ در ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺪون ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﯾﻮﻟﯿﻮس ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﺮد و اﺟﺎزه داد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮود و ﺿﺮورﯾﺎت ﺧﻮد را از
آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮد۴ .از آﻧﺠﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راه ﺑﺤﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎد از ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽوزﯾﺪ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺒﺮس ﮐﻪ ﺑﺎدﭘﻨﺎه ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ۵و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ
از آبﻫﺎی ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ و ﭘﻤﻔﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮای ﻟﯿﮑﯿﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ۶ .ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ در آﻧﺠﺎ
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ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪای را ﮐﻪ ﻋﺎزم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺎ را ﺳﻮار آن ﻧﻤﻮد.
٧روزﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﻗﻨﯿﺪوس رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و از
ﮐﻨﺎر دﻣﺎﻏﮥ ﺳﻠﻤﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮۀ ﮐﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻮد ،راﻧﺪﯾﻢ٨ .ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﻟﺴﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﻨﺪر ﻧﯿﮏ« رﺳﯿﺪﯾﻢ.
٩زﻣﺎن زﯾﺎدی را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و دﯾﮕﺮ اداﻣﮥ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺪت زﯾﺎدی از روز ﮐﻔﺎره ،ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺧﺰان اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮده ١٠ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﺎر آن ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ١١ «.اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی
ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ و ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟﺲ ١٢و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ آن ﺑﻨﺪر ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،ا ﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﻼح داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻨﯿﮑﺎس ﺑﺮﺳﻨﺪ و زﻣﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪری
ﮐﺮﯾﺘﯽ و رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﻓﺎن ﺑﺤﺮی
١٣ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻧﺴﯿﻢ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻟﻨﮕﺮ
ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺎرۀ ﮐﺮﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ١۴ .اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد
ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ از ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻄﺮف ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
١۵ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ زد و ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آن ﭘﯿﺶ روﯾﻢ١۶ .در ﭘﻨﺎه
ﺟﺰﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎودا ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮد درآورﯾﻢ١٧ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻃﻨﺎب اﻃﺮاف ﮐﺸﺘﯽ را
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺸﺘﯽ در ﺟﺎﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﺳﯿﺮﺗﯿﺲ ﮔﯿﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎدﺑﺎن ﮐﺸﺘﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ.
١٨ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روز دوم ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮ رﯾﺨﺘﻨﺪ ١٩و
در روز ﺳﻮم اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ٢٠ .روزﻫﺎی
زﯾﺎد ﻧﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن .ﺑﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﯽوزﯾﺪ
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و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻧﺒﻮد.

٢١وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺪون ﻏﺬا راه ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎد
و ﮔﻔﺖ» :ای دوﺳﺘﺎن ،ﮐﺎش ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯽدادﯾﺪ و از ﮐﺮﯾﺖ ﺳﻔﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن در اﻣﺎن ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ٢٢ .ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﺷﺪه از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺒﺎزﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺟﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺸﺘﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ٢٣ ،زﯾﺮا دﯾﺸﺐ ﻓﺮﺷﺘﮥ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
از او ﻫﺴﺘﻢ و او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎد ٢۴و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺘﺮس
زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻀﻮر اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی و ﺧﺪا ﺟﺎنِ ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺴﻔﺮاﻧﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ٢۵ «.ﭘﺲ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﯾﺪل ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارم
و ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ٢۶ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرۀ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
٢٧وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺑﺤﯿﺮۀ آدرﯾﺎﺗﯿﮏ از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ
آن ﺳﻮ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻣﻼﺣﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢٨ .ﭘﺲ ﻋﻤﻖﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﺑﺎره اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ
ﻣﺘﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ٢٩ .و ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﺮ از
ﭘﺸﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ روز ﺷﻮد٣٠ .ﻣﻼﺣﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ را از ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﻗﺎﯾﻖ را ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
٣١اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ و ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﻣﻼﺣﺎن در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٣٢ «.ﭘﺲ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﻗﺎﯾﻖ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و آن
را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
٣٣ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﯿﺪهدم ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
او ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرده روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮردهاﯾﺪ٣۴ .ﺗﻤﻨﺎ دارم ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺴﺖ.
ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ٣۵ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ
و در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﻧﻤﻮد٣۶ .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﯾﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ)٣٧ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ در ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻤﻌﺎً
دو ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد٣٨ (.ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻘﯿﮥ ﻏﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮ
رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ را ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ
٣٩وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﻣﻼﺣﺎن ﺧﺸﮑﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻠﯿﺠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ
رﯾﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ۴٠ .ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و آنﻫﺎ را در ﺑﺤﺮ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﮑﺎن را ﻫﻢ ﺷُﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎدﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﮐﺸﺘﯽ را ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ راﻧﺪﻧﺪ۴١ .ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﭙﻪﻫﺎی زﯾﺮ
آب ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮده دﻣﺎﻏﮥ ﮐﺸﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺷﺪﯾﺪ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
۴٢در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا
ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻨﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ۴٣ .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ
را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ .او اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اول ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﺑﯿﺂﻧﺪازﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۴۴ .و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﺎ روی ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎرهﻫﺎ و ﯾﺎ روی ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
در ﺟﺰﯾﺮۀ ﻣﺎﻟﺘﺎ
.
٢٨

١وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﺟﺰﯾﺮه
ﻣﺎﻟﺘﺎ اﺳﺖ٢ .ﻣﺮدم آن ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﻮا

ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،آﺗﺶ ﺑﺰرﮔﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و از ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ٣ .ﭘﻮﻟﺲ
ﻣﻘﺪاری ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ آن را روی آﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺮارت
آﺗﺶ ﻣﺎری از ﻣﯿﺎن آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪدﺳﺖ او ﭼﺴﭙﯿﺪ۴ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﺎر
را ﺑﻪ دﺳﺖ او آوﯾﺰان دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺤﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻟﻬﮥ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ۵ «.اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺎر را روی آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و اﺻﻼ ﺿﺮری ﻧﺪﯾﺪ۶ .آﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﻧﺶ ورم ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﺷﺎن
ﻋﻮض ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ.
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٧در ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی آن ﻣﺤﻞ اﻣﻼ ﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻮﺑﻠﯿﻮس ،ﺣﺎ ﮐﻢ
آن ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد و ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
از ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮد٨ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﭘﺪر ﭘﻮﺑﻠﯿﻮس ﺑﺴﺘﺮی و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﻧﻮﺑﻪ و
اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ او رﻓﺖ و ﭘﺲ از دﻋﺎ ﺑﺮ او دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ
و او را ﺷﻔﺎ داد٩ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران آن ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ١٠ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ آﻧﺠﺎ را
ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ آوردﻧﺪ.
رﺳﯿﺪن ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ روم
١١ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ در آن ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪای ،ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ دو
ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻮزا داﺷﺖ و زﻣﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ١٢ .در
ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﮐﯿﻮس ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﺳﻪ روز در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ١٣ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﯾﻐﯿﻮن رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دو روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﻮﻃﯿﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ١۴ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮادران
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ دﻋﻮت آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻪ روم رﺳﯿﺪﯾﻢ١۵ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آن ﺷﻬﺮ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در راه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎزار
آﭘﯿﺎس و دﻫﮑﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ« ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ آﻧﻬﺎ
را دﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮده و دﻟﮕﺮم ﺷﺪ١۶ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ روم رﺳﯿﺪﯾﻢ ﭘﻮﻟﺲ اﺟﺎزه
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن روﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻪای ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺸﺎرت ﭘﻮﻟُﺲ در روم
١٧ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﭘﻮﻟﺲ رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻧﺠﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻠﺖ و ﯾﺎ آﺋﯿﻦ
ﭘﺪران ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام ،در اورﺷﻠﯿﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ روﻣﯿﺎن ﺷﺪم١٨ .روﻣﯿﺎن
از ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا آزاد ﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻢ١٩ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارم٢٠ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
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را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﻣﯿﺪی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارد،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺠﯿﺮم٢١ «.ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﻪای درﺑﺎرۀ ﺗﻮ
از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از ﺑﺮادران ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﮔﺰارﺷﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺪی ﺑﻪ زﯾﺎن آورده ﺑﺎﺷﺪ٢٢ .اﻣﺎ ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﺗﺮا از زﺑﺎن ﺧﻮدت ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﻓﺮﻗﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
٢٣ﭘﺲ روزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ آﻣﺪﻧﺪ .او
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ،درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ و
ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد٢۴ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮان
در ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ٢۵ .آنﻫﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ،
ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ آنﻫﺎ ﭘﻮﻟﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»٢۶ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮو و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮ:
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ وﻟﯽ درک ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ وﻟﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ٢٧ ،زﯾﺮا دﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺨﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭼﺸﻤﺎن
ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ«.
٢٨ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﺪاﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و آنﻫﺎ آﻧﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ٢٩ «.ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺖ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن
رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﺪت ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
٣٠ﭘﻮﻟﺲ دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﻣﻨﺰل ﮐﺮاﯾﯽ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و دروازه ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ
روی ﻫﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﻮد٣١ .او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد و درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﻊ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد.
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