
اعمال رسوالن

معرف کتاب

کتاب اعمال رسوالن ادامۀ کتاب انجیل لوقا است.

وقتیه عیس مسی را بر روی صلیب کشتند، شاگردان او از ترس خود را پنهان کرده

درها را به عقب خود بستند. اما هنوز سه روز از مرگ استاد شان نذشته بود که او در

بین آنها زنده حضور یافت. او واقعاً از مرگ برخاسته و زنده شده بود.

عمده ترین هدف کتاب اعمال رسوالن این است که نشان دهد وعدۀ عیس در مورد

نزول روح القدس در روز پِنتیاست جامۀ عمل پوشید. شاگردان قدرت یافتند که خبر

خوش را به اورشلیم، یهودیه، سامره و تا انتهای جهان انتشار دهند. این کتاب از رشد

ایمان مسیح در بین یهودیان و امان وسعت آن در بین غیر یهودیان، آغاز و همچنان

از رشد کلیسا در جهان شناخته شدۀ آن وقت صحبت م کند. نویسندۀ کتاب اعمال

رسوالن کوشش کرده است تا خواننده را مطمئن سازد که کلیسا سازمان سیاس نیست و

برای سرنون و یا به قدرت رساندن هی رژیم فعالیت نم کند. بله کلیسا بدن

مسی بر روی زمین است که برای برقراری پادشاه روحان خدا تالش م کند.

فهرست موضوعها:
آمادگ برای شهادت دادن: فصل ۱

الف: آخرین فرمان و وعدۀ عیس: فصل ۱: ۱ ‐ ۱۴
ب: انتخاب جانشین یهودا: فصل ۱: ۱۵ ‐ ۲۶

شهادت در اورشلیم: فصل ۲: ۱ ‐ ۸: ۳
شهادت در یهودا و سامره: فصل ۸: ۴ ‐ ۱۲: ۲۵

۱ / ۸۰
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


رسالت پولُس: فصل ۱۳ ‐ ۲۸
الف: اولین سفر بشارت: فصل ۱۳ ‐ ۱۴
ب: شورای اورشلیم: فصل ۱۵: ۱ ‐ ۳۵

ج: دومین سفر بشارت: فصل ۱۵: ۳۶ ‐ ۱۸: ۲۲
د: سومین سفر بشارت: فصل ۱۸: ۲۳ ‐ ۲۱: ۱۶

ه: پولُس در زندان اورشلیم، قیصریه و روم: فصل ۲۱: ۱۷ ‐ ۲۸: ۳۱
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۱ ۱تیوفیلوس عزیزم، من در اولین رساله خود دربارۀ تمام اعمال و تعالیم عیس از
ابتدا ۲تا روزیه بوسیله روح القدس اوامر الزم را به رسوالن برگزیدۀ خود داد و به

آسمان برده شد به تو نوشتم: ۳او پس از مرگ، با دالیل بسیار، خود را به این کسان زنده

نشان داد و مدت چهل روز بار ها به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاه خدا با آن ها

صحبت کرد. ۴وقت او هنوز در بین آنها بود به ایشان گفت: «اورشلیم را ترک ننید

بله در انتظار آن وعدۀ پدر، که در خصوص آن به شما گفته بودم، باشید. ۵یحی با آب

تعمید م داد اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت.»

مسی صعود عیس

۶پس هنام که همه دور هم جم بودند از او پرسیدند: «خداوندا، آیا وقت آن رسیده

است که تو بار دیر سلطنت را به اسرائیل بازگردان؟» ۷عیس جواب داد: «برای شما

لزوم ندارد که تاری ها و زمان های را که پدر در اختیار خود نه داشته است، بدانید.

۸اما وقت روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام

ه عیسیهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود.» ۹همین

این را گفت، در حالیه همه م دیدند، باال برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید

ساخت.

۱۰هنام که او م رفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود دو مرد سفید

پوش در کنار آنها ایستادند ۱۱و پرسیدند: «ای مردان جلیل، چرا اینجا ایستاده اید و به

آسمان م بینید؟ همین عیس که از پیش شما به آسمان باال برده شد، همانطوریه باال

رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.»

انتخاب جانشین یهودا

۱۲آناه شاگردان از کوه زیتون، که فاصلۀ آن تا اورشلیم فقط ی کیلومتر است، به

اورشلیم بازگشتند. ۱۳همینه به شهر داخل شدند به باالخانه ای که محل اقامت آن ها بود
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رفتند. پِترس و یوحنا، یعقوب و اَندریاس، فیلیپس و توما، برتولما و مت، یعقوب پسر

حلف و شمعون فدای و یهودا پسر یعقوب در آنجا بودند. ۱۴اینها همه با زنان و مریم

مادر عیس و برادران او با یدل دور هم جم م شدند تا وقت خود را صرف دعا

نمایند.

۱۵در آن روز ها پِترس در برابر برادران که عده آنها تقریباً یصد و بیست نفر بود ایستاد

و گفت: ۱۶«ای برادران پیشوی که روح القدس به زبان داود نموده است الزم بود در

مورد یهودا رهنمای دستیر کنندگان عیس تمام شود، ۱۷زیرا او ی از ما بود و در

خدمت ما شرکت داشت. ۱۸او با پول که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود،

قطعه زمین خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون

ریخت ۱۹و این امر به اطالع جمی ساکنان اورشلیم رسید و آن قطعه زمین را به زبان

خود شان «حقَل دما» ـ یعن زمین خون ـ نامیدند.» ۲۰پِترس ادامه داد و گفت: «زیرا

در کتاب زبور نوشته شده است:

«خانۀ او ویران باد و دیر کس در آن ساکن نشود.»

و همچنین آمده است:

«خدمتش نیز به دیری سپرده شود.»

۲۱بنابر این ینفر که پیوسته در تمام مدت که عیس خداوند با ما نشست و برخاست

داشت، ۲۲یعن از روزی که یحی به تعمید در آب پرداخت تا روزیه عیس از میان ما

باال برده شد، در میان ما با ما بوده باید به عنوان شاهد بر رستاخیز او به جم ما

بپیوندد.»

۲۳آناه نام دو نفر را که ی یوسف معروف به برسابا (که لقب یوستوس هم داشت) و

دیری متیاس بود، برای این خدمت پیشنهاد کردند ۲۴و دعا کرده گفتند: «ای
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خداوندیه از قلوب همه انسانها آگاه، به ما نشان بده که کدامی از این دو نفر را

انتخاب کرده ای ۲۵که جانشین یهودا بشود؛ زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از

دست داد تا به جائیه سرنوشت او بود برود.» ۲۶پس قرعه انداختند و قرعه به نام

متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن یازده رسول درآمد.

نزول روح القدس

۲ ۱وقت روز عید پنتیاست رسید، همۀ شاگردان در یجا با یدل جم بودند.
۲ناگهان صدای شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته

بودند پر ساخت. ۳در برابر چشم آنها زبانه های مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از

یدیر جدا گشته و بر هر ی از آنها قرار گرفت. ۴همه از روح القدس پر گشتند و به

طوری که روح به ایشان قدرت تلم بخشید به زبان های دیر شروع به صحبت کردند.

۵در آن زمان یهودیان خداپرست از تمام ملت های زیر آسمان، در اورشلیم اقامت

داشتند. ۶وقت آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود

سخنان رسوالن را شنید، همه غرق حیرت شدند ۷و در کمال تعجب اظهار داشتند:

«مر همه این کسان که صحبت م کنند جلیل نیستند؟ ۸پس چطور است که همه ما

فرداً فرد پیام آنها را بزبان خود ما م شنویم؟ ۹ما که از پارتیان و مادیان و ایالمیان و

اهال بین النهرین و یهودیه و کَپدوکیه و پنطُس و ایاالت آسیا ۱۰و فریجیه و پمفیلیه و

مصر و نواح لیب که متصل به قیروان است و زائران روم، هم یهودیان و هم آنان که

دین یهود را پذیرفته اند، ۱۱و اهال کریت و عربستان هستیم، شرح کارهای بزرگ خدا را

بزبان خود ما م شنویم.» ۱۲همه حیران و سرگردان به یدیر م گفتند: «یعن چه؟»

۱۳اما بعض مسخره کنان میفتند: «اینها از شراب تازه مست شده اند.»

پیام پترس
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۱۴اما پِترس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت

گفت: «ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید: بدانید و آگاه باشید که ۱۵بر

خالف گمان شما این مردان مست نیستند؛ زیرا اکنون ساعت نُه صب است. ۱۶بله این

همان چیزی است که یوئیل نب در نظر داشت وقت گفت:

۱۷«خدا م فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد: از روح خود بر تمام انسانها

م بارانم و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رؤیاها و پیران شما

خوابها خواهند دید. ۱۸بل، حت بر غالمان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود

خواهم بارانید و ایشان نبوت خواهند کرد. ۱۹و در آسمان عجایب و بر روی زمین

نشانه هائ ظاهر خواهم نمود، یعن خون، آتش و دود غلیظ. ۲۰پیش از آمدن آن روز

بزرگ و پر شوه خداوند، آفتاب تاری خواهد شد و ماه رن خون خواهد گرفت

۲۱و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.»

۲۲ای مردان اسرائیل به این سخنان گوش دهید. عیس ناصری مردی بود که خدمتش از

جانب خدا بوسیله معجزات و عجایب و نشانه هائ که خدا توسط او در میان شما

انجام داد به ثبوت رسید، همانطوریه خود شما خوب میدانید. ۲۳شما این مرد را، که

مطابق نقشه و پیش دان خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیلۀ گناهاران به صلیب

میخوب کردید و کشتید. ۲۴اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهای داد، زیرا

محال بود مرگ بتواند او را در چن خود نه دارد. ۲۵داود دربارۀ او م فرماید:

«خداوند را همیشه پیش روی خود م بینم. چونه در دست راست من است، لغزش

نم خورم. ۲۶از این رو دل من خوش و زبانم شادمان م کند. بدنم نیز در امید ساکن

م باشد، ۲۷زیرا جانم را در عالم مرگ ترک نم کن و نم گذاری که قدوست فساد را

ر خواهپ را به من شناسانیده ای و با حضور خود مرا از شادمان ببیند. ۲۸تو راه زندگ

کرد.»

۲۹ای برادران دربارۀ پدر ما داود واض باید بویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده
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شد بله مقبرۀ او نیز تا به امروز در میان ما باق است. ۳۰و چون او نب بود و م دانست

که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او کس را بر تخت سلطنت بنشاند،

۳۱از قبل، رستاخیز مسی را پیش بین نموده دربارۀ آن گفت:

«او در عالم مرگ ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نردید.»

۳۲خدا همین عیس را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن شاهد هستیم. ۳۳حال که

عیس به دست راست خدا باال برده شده، روح القدس وعده شده را از پدر یافته و به ما

ریخته است، شما این چیز ها را م بینید و م شنوید. ۳۴زیرا داود به عالم باال صعود

نرد اما خود او م گوید:

«خداوند به خداوند من گفت: به دست راست من بنشین ۳۵تا دشمنانت را زیر پای تو

اندازم.»

۳۶پس ای جمی قوم اسرائیل، به یقین بدانید که خدا این عیس را که شما مصلوب

کردید، خداوند و مسی ساخته است.»

۳۷وقت آن ها این را شنیدند دل های شان شست و از پِترس و دیر رسوالن پرسیدند:

«ای برادران، چه کنیم؟» ۳۸پِترس به ایشان گفت: «توبه کنید و همه شما فرداً فرد برای

آمرزش گناهان تان به نام عیس مسی تعمید بیرید که روح القدس یعن بخشش خدا را

خواهید یافت، ۳۹زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسان است که دور

هستند یعن هر که خداوند، خدای ما او را بخواند.»

۴۰پِترس با سخنان بسیار دیر شهادت م داد و آنها را تشویق م کرد و م گفت: «خود

را از این اشخاص نادرست جدا کنید.» ۴۱پس کسانیه پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند

و در همان روز تقریباً سه هزار نفر به ایشان پیوستند. ۴۲آنها همیشه وقت خود را با

شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا م گذرانیدند.
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روش زندگ ایمانداران

۴۳در اثر عجایب و معجزات بسیاری که توسط رسوالن به عمل م آمد، خوف خدا بر

همه افتاده بود. ۴۴تمام ایمانداران با هم همدست و در مال همدیر شری بودند.

۴۵مال و دارای خود را م فروختند و به نسبت احتیاج هرکس بین خود تقسیم

م کردند. ۴۶آنها هر روز در عبادتاه دور هم جم م شدند و در خانه های خود نان را

پاره میردند و با دلخوش و صمیمیت با هم غذا م خوردند. ۴۷خدا را حمد م کردند

یافتند، به جم را که نجات م و مورد احترام همۀ مردم بودند و خداوند هر روز کسان

ایشان م افزود.

شفای شل مادرزاد

۳ ۱یروز در ساعت سه بعد از ظهر که وقت دعا بود، پِترس و یوحنا به عبادتاه
م رفتند. ۲در آنجا مردی شل مادرزاد بود که هر روز او را در پیش دروازۀ عبادتاه، که

به «دروازۀ زیبا» معروف بود، م گذاشتند تا از کسانیه به درون عبادتاه م رفتند

صدقه بیرد. ۳وقت پِترس و یوحنا را دید که به عبادتاه میروند تقاضای صدقه کرد.

۴اما پِترس و یوحنا طرف او دیدند و پِترس به او گفت: «به ما ناه کن.» ۵او به خیال

اینه چیزی از آنها خواهد گرفت با چشمان پر توق طرف ایشان دید. ۶اما پِترس گفت:

«من طال و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو م دهم. به نام عیس مسی ناصری به تو امر

مینم: برخیز و راه برو.» ۷آناه پِترس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد.

فوراً پاها و بند پاهای او قوت گرفتند. ۸او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و در راه

رفتن شد و جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان همراه ایشان داخل عبادتاه شد.

۹همه مردم او را روان و حمد گویان دیدند ۱۰و وقت فهمیدند که او همان کس است که

قبال در پیش «دروازۀ زیبا» م نشست و صدقه م گرفت، از آنچه بر او واق شده بود

غرق تعجب و حیرت شدند.
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پیام پترس در عبادتاه

۱۱در حالیه او به پِترس و یوحنا چسپیده بود و از آنها جدا نم شد، جمی مردم با

حیرت در ایوان سلیمان بطرف آنها دویدند. ۱۲وقت پِترس دید که مردم م آیند گفت:

«ای اسرائیل ها چرا از دیدن این امر تعجب م کنید؟ چرا طرف ما م بینید؟ خیال

م کنید که ما این شخص را با تقوی و نیروی خود شفا داده ایم؟ ۱۳خدای ابراهیم و

،را به جالل رسانیده است. بل اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بندۀ خود عیس

شما عیس را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیالطُس او را رد کردید در حالیه

پیالطُس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. ۱۴شما بودید که قدوس خدا یعن آن مرد

عادل را انار کردید و آزادی ینفر قاتل را خواستار شدید ۱۵و به این طریق آن

سرچشمۀ زندگ را کشتید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه

هستیم. ۱۶قدرت نام عیس این شخص را که م بیند و م شناسید نیرو بخشیده است.

بوسیلۀ ایمان به نام او اینار انجام شده است. بل، در حضور جمی شما ایمان به

عیس او را سالم و تندرست ساخته است. ۱۷و اما ای برادران، م دانم که شما مثل

حمرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید. ۱۸ول خدا به این طریق به آن

پیشوی هائ که مدتها پیش بوسیله جمی انبیای خود فرموده بود که مسی او م آید تا

رن و آزار ببیند، تحقق بخشید. ۱۹پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمائید تا

گناهان شما محو گردد. ۲۰و زمان تجدید زندگ از پیشاه خداوند فرا رسد و خدا،

عیس یعن آن مسی وعده شده را که از پیش برای تان برگزیده بود بفرستد. ۲۱همانطور

که خدا به وسیلۀ انبیای مقدس خود از مدتها پیش اعالم نموده، او باید تا زمان که همه

چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. ۲۲موس فرمود: «خداوند، خدای شما نب ای مانند

من برای شما از میان برادران شما بر م انیزد، به آنچه او به شما م گوید گوش دهید.

۲۳و هر کس از اطاعت آن نب سر باز زند از جم اسرائیل ها ریشه کن شود.» ۲۴و

همچنین تمام انبیاء از سموئیل به بعد ی صدا زمان حاضر را پیشوی م کردند.

۲۵شما فرزندان انبیاء هستید و به این سبب در آن پیمان که خدا با اجداد شما بست
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حصه دارید چنانه خدا به ابراهیم فرمود: «از نسل تو تمام اقوام روی زمین برکت

خواهند یافت.» ۲۶هنامیه خدا بنده خود عیس را مقرر کرد او را قبل از همه پیش

شما فرستاد تا شما را از راه های شرارت آمیز تان برگرداند و به این وسیله شما را برکت

دهد.»

پترس و یوحنا در برابر شورای یهود

۴ ۱هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان همراه فرمانده محافظین
عبادتاه و پیروان فرقۀ صدوق بر سر آنها ریختند. ۲آنها از اینه شاگردان، قوم را تعلیم

م دادند و به اتاء رستاخیز عیس، رستاخیز مردگان را اعالم م کردند، سخت ناراحت

شده بودند. ۳پس پِترس و یوحنا را گرفتند و چون شام بود تا روز بعد ایشان را در زندان

نه داشتند، ۴اما بسیاری از کسانیه آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان

ایشان تقریباً به پن هزار نفر رسید.

۵روز بعد، رهبران یهود و بزرگان و علمای دین در اورشلیم جلسه ای تشیل دادند.

۶حناس کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور

داشتند. ۷رسوالن را خواستند و از آنها سؤال نمودند: «با چه قدرت و به چه نام اینار

را کرده اید؟» ۸پِترس پر از روح القدس جواب داد: «ای سران قوم و ای بزرگان

اسرائیل، ۹اگر امروز به خاطر عمل نیوی که در مورد ی مرد ناتوان انجام شد از ما

بازپرس م کنید و م خواهید بدانید که او به چه وسیله شفا یافت، ۱۰همۀ شما و همۀ

قوم اسرائیل بدانند که به نام عیس مسی ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا

او را زنده گردانید، بل بنام او امروز در حضور همۀ شما این مرد قوی و تندرست

ایستاده است. ۱۱این همان سن است که شما بنایان آنرا خوار شمردید و رد کردید،

ول اکنون سن اصل بنا شده است. ۱۲در هیچس دیر، رستاری نیست و در زیر

آسمان هی نام جز نام عیس به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم.»
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۱۳وقت آنها جسارت پِترس و یوحنا را مشاهده کردند و فهمیدند که مردان درس نخوانده

و معمول هستند متعجب شدند و دانستند که از یاران عیس بوده اند. ۱۴وقت شخص

شفا یافته را همراه پِترس و یوحنا دیدند نتوانستند گفتار آنها را رد کنند. ۱۵پس به ایشان

امر کردند که از شورا بیرون بروند و سپس دربارۀ این موضوع مشغول بحث شدند ۱۶و

گفتند: «با این مردان چه کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم م دانند که معجزه ای

چشمیر بوسیلۀ ایشان انجام شده است و ما نم توانیم منر آن بشویم. ۱۷اما برای

اینه این جریان در میان قوم بیش از این شای نشود به آن ها اخطار کنیم که دیر

دربارۀ عیس با کس سخن نویند.»

۱۸آناه آنها را خواستند و به ایشان اخطار نمودند که به هی وجه به نام عیس چیزی

نویند و تعلیم ندهند. ۱۹پِترس و یوحنا در جواب گفتند: «خود تان قضاوت کنید: در

نظر خدا چه چیز درست است؟ از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟ ۲۰اما ما نم توانیم از

گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم، دست برداریم.» ۲۱آنها پِترس و یوحنا را پس از تهدید

بسیار رخصت دادند، زیرا راه نیافتند تا ایشان را جزا بدهند از آنرو که همه خدا را

برای آنچه واق شده بود، حمد م گفتند. ۲۲مردی که این معجزۀ شفا در مورد او انجام

شده بود بیش از چهل ساله بود.

دعای ایمانداران برای شجاعت

ه این دو شاگرد از آنجا رخصت شدند پیش دوستان خود پس رفتند و چیزهای۲۳وقتی

را که سران کاهنان و بزرگان به آنها گفته بودند باز گفتند. ۲۴وقت آنها باخبر شدند، همه با

یدل به درگاه خدا دعا کردند و گفتند: «ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و

آنچه در آن ها است، ۲۵تو بوسیله روح القدس از زبان پدر ما داود بنده خود فرمودی:

«چرا مردم جهان شورش م کنند و قوم ها به باطل م اندیشند.

۲۶پادشاهان دنیا بر م خیزند و حمرانان ایشان جم م شوند، بر ضد خداوند و بر
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ضد مسی او.»

۲۷در واق در همین شهر برضد بندۀ مقدس تو عیس که تو مقرر فرمودی جم شدند.

هیرودیس و پنطیوس پیالطُس، با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند

۲۸و همه اعمال را که تو با قدرت و ارادۀ خود از پیش مقرر فرموده بودی به انجام

رسانیدند. ۲۹اکنون ای خداوند تهدیدات آنها را مالحظه فرما و بندگانت را توانا گردان

تا پیام تو را با شهامت بیان کنند. ۳۰دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن

نشان ها و معجزات که به نام بندۀ مقدس تو عیس انجام م گیرد دراز کن.»

۳۱هنام که دعای شان به پایان رسید ساختمان محل اجتماع آنها به لرزه درآمد و همه

از روح القدس پر گشتند و کالم خدا را با شهامت بیان م کردند.

مشارکت ایمانداران

۳۲همۀ مؤمنان از دل و جان همدست شده بودند و هیچس دارای خود را از خود

بودند. ۳۳رسوالن به رستاخیز عیس ر شریدیه همه در اموال یدانست بل نم

خداوند با قدرت زیاد شهادت م دادند و خدا برکت فراوان به آن ها عطا م فرمود.

۳۴هی کس در میان ایشان محتاج نبود زیرا هر کس زمین یا خانه ای داشت آنرا

م فروخت، پولش را م آورد ۳۵و در اختیار رسوالن میذاشت و به این ترتیب بین

یوسف که رسوالن او را برنابا یعن محتاجان به نسبت احتیاج شان تقسیم میشد. ۳۶مثال

تشویق کننده م نامیدند و از قبیله الوی و اهل قبرس بود ۳۷زمین داشت، آنرا فروخت و

پولش را در اختیار رسوالن گذاشت.

حنانیا و سفیره

۵ ۱اما شخص به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطعه زمین را فروخت ۲و با اطالع

۱۲ / ۸۰
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


زن خود مبلغ از پول آن را نهداشت و بقیه را آورد و در اختیار رسوالن نهاد. ۳پِترس

گفت: «ای حنانیا، چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند به روح القدس

دروغ بوی و مقداری از پول زمینت را ناهداری؟ آیا وقت آنرا داشت مال خودت

نبود؟ ۴آیا وقت آنرا فروخت باز هم در اختیار خودت نبود؟ چطور شد که فر چنین

کاری کردی؟ تو نه به انسان بله به خدا دروغ گفته ای.» ۵همینه حنانیا این سخنان را

شنید به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنان که این را شنیدند بسیار ترسیدند. ۶آناه

جوانان آمدند و او را کفن کرده بخاک سپردند.

۷پس از سه ساعت همسرش بدون اینه از جریان آگاه باشد داخل شد. ۸پِترس از او

«.به همین مبل فروختید؟» زن گفت: «بل و ببینم آیا زمین را به همین مبلپرسید: «ب

۹پِترس به او گفت: «چرا هر دو همدست شدید که روح خداوند را بیازمائید؟ کسان که

شوهرت را دفن کردند هم اکنون در آستانۀ دروازه هستند و تو را هم خواهند برد.» ۱۰در

همان لحظه او پیش پاهای پِترس افتاد و جان داد. جوانان که داخل شدند او را مرده

یافتند و جسدش را بردند و پهلوی شوهرش دفن کردند. ۱۱بر همه کلیسا و کسان که این

را شنیدند ترس شدید افتاد.

عجایب و معجزات

۱۲رسوالن عجایب و معجزات بیشماری در میان قوم انجام م دادند و با یدل در رواق

سلیمان جم م شدند. ۱۳هیچس خارج از جم خود شان جرأت نم کرد با آنها

همنشین شود، اما مردم عموماً از ایشان تعریف م کردند. ۱۴ول بیش از پیش مردان و

زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. ۱۵کار به جای رسید که مردم،

بیماران خود را در کوچه ها م آوردند و آنها را بر بستر و تش م خوابانیدند تا وقتیه

پِترس از آنجا میذشت کم از کم سایه او بر بعض از آنها بیفتد. ۱۶عده زیادی از

شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسان را که گرفتار ارواح ناپاک بودند

آورده و همه شفا یافتند.
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توقیف رسوالن و تحقیقات از آنها

۱۷در این هنام کاهن اعظم و دستیاران او یعن فرقۀ صدوق از روی بدبین اقدامات به

عمل آوردند: ۱۸آن ها رسوالن را گرفتند و به زندان عموم انداختند، ۱۹اما همان شب

فرشتۀ خداوند درهای زندان را باز کرد و آنها را بیرون برد و به ایشان گفت: ۲۰«بروید و

در عبادتاه بایستید و در مورد این زندگ نو با همه صحبت کنید.» ۲۱پس آنها این را

شنیدند و به آن عمل کردند و صب وقت به عبادتاه رفته به تعلیم پرداختند.

کاهن اعظم و دستیاران او، اعضای شورا و بزرگان اسرائیل را خواسته جلسه ای تشیل

دادند و کسان را فرستادند تا رسوالن را از زندان بیاورند. ۲۲وقت مأموران داخل زندان

شدند آنها را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند: ۲۳«ما دیدیم که درهای زندان

کامال بسته بود و نهبانان در پیش دروازه ها سر خدمت حاضر بودند؛ ول وقت در را

باز کردیم هیچس را نیافتیم.» ۲۴هنامیه فرماندۀ محافظین عبادتاه و سران کاهنان

این را شنیدند، حیران ماندند که رسوالن چه شدند و عاقبت کار چه خواهد شد. ۲۵در

این هنام شخص پیش آمد و گفت: «زندانیان شما در عبادتاه ایستاده اند و قوم را

تعلیم م دهند.» ۲۶پس فرمانده با محافظین عبادتاه رفت و آنها را آورد، البته بدون

اعمال زور زیرا م ترسیدند که قوم آنها را سنسار کنند.

۲۷رسوالن را آوردند و در برابر شورا به پا داشتند و کاهن اعظم تحقیقات را چنین آغاز

کرده گفت: ۲۸«مر ما به ترار به شما نفتیم که دیر به این نام تعلیم ندهید؟ اما

شما برخالف امر ما اورشلیم را با تعلیمات خود پر کرده اید و م کوشید که خون این

شخص را به گردن ما بیندازید.» ۲۹پِترس و رسوالن جواب دادند: «از خدا باید اطاعت

کرد، نه از انسان. ۳۰خدای پدران ما همان عیس را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده

گردانید ۳۱و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید تا

فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بن اسرائیل عطا فرماید ۳۲و ما شاهدان این امور

هستیم یعن ما و روح القدس که خدا به مطیعان خود بخشیده است.»
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۳۳هنامیه این را شنیدند چنان خشمین شدند که تصمیم گرفتند آنها را بشند. ۳۴اما

شخص از فرقۀ فریس به نام غماالئیل که استاد شریعت و پیش همه مردم محترم بود در

مجلس به پا خاست و امر کرد که رسوالن را مدت بیرون برند. ۳۵سپس به حاضران

کنید. ۳۶چند وقت پیش شخص ها متوجه باشید که با اینها چه م گفت: «ای اسرائیل

به نام تیوداس برخاست و با این ادعا که شخص مهم است، تقریباً چهارصد نفر را دور

خود جم کرد. اما او بقتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشه های او

نقش بر آب شد. ۳۷یهودای جلیل هم در زمان سرشماری برخاست و گروه را بدنبال

خود کشید، اما او هم از بین رفت و پیروانش پراگنده شدند. ۳۸و امروز این را به شما

میویم که با این افراد کاری نداشته باشید. آن ها را به حال خود بذارید، زیرا اگر

نقشه و کاری که دارند از انسان باشد، به ثمر نخواهد رسید. ۳۹اما اگر از خدا باشد شما

نم توانید آن ها را شست دهید. چون در این صورت شما هم جزء کسان خواهید شد

که با خدا ستیزه م کنند.»

۴۰آنها به نصیحت او گوش دادند. رسوالن را خواستند و پس از آنه آن ها را با دره

زدند، به آنها اخطار کردند که از سخن گفتن به نام عیس دست بردارند. سپس آن ها را

آزاد کردند. ۴۱پس رسوالن چون خدا آنها را شایسته دانسته بود که بخاطر نام عیس

ب حرمت ببینند، خوشحال کنان از حضور شورا بیرون رفتند. ۴۲و همه روزه در

عبادتاه و در خانه ها به تعلیم و اعالم این مژده که عیس، مسی وعده شده است، ادامه

دادند.

تعیین هفت نفر نی نام

زبان از یهودیان عبران شد، یهودیان یونان ۶ ۱در آن ایام که تعداد شاگردان زیادتر م
زبان شایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه، بیوه زنان یونان زبان از نظر دور

م مانند. ۲پس آن دوازده رسول کلیه شاگردان را خواستند و گفتند: «شایسته نیست ما

بخاطر رسانیدن غذا به دیران از اعالم کالم خدا غافل بمانیم. ۳پس ای برادران، از
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میان خود تان هفت نفر از مردان نی نام و پر از روح القدس و با حمت را انتخاب

کنید تا آنها را مأمور انجام این وظیفه بنمائیم ۴و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم

کالم خدا خواهیم نمود.»

۵این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واق شد و استیفان مردی پر از ایمان

و روح القدس و فیلیپس و پروکُروس و نیانور و تیمون و پرمیناس و نیوالوس را که

قبال به دین یهود گرویده و اهل انطاکیه بود برگزیدند. ۶این عده به رسوالن معرف شدند

و رسوالن دست بر سر آنها گذارده برای آن ها دعا کردند.

۷پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و

بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسی را پذیرفتند.

توقیف استیفان

۸استیفان پر از فیض و قدرت، به انجام معجزات و آیات عظیم در میان قوم یهود

پرداخت. ۹تعدادی از اعضای کنیسه ای بنام کنیسه «آزادگان» مرکب از قیروان ها و

اسندریان و همچنین اهال قیلیقیه و ایالت آسیا پیش آمدند و با استیفان به مباحثه

پرداختند. ۱۰اما استیفان چنان با حمت و قدرت روح سخن م گفت که آن ها

نتوانستند در برابرش ایستادگ نمایند. ۱۱بنابراین چند نفر را وادار کردند که بویند: «ما

شنیدیم که استیفان نسبت به موس و خدا سخنان کفرآمیز م گفت.» ۱۲و به این ترتیب

آن ها مردم و بزرگان و علمای دین را تحری کردند و بر استیفان هجوم آوردند و او را

دستیر نموده پیش شورا بردند ۱۳و چند نفر شاهد دروغ را آوردند و آنها گفتند: «این

شخص همیشه بر خالف این مان مقدس و شریعت موس سخن م گوید، ۱۴زیرا ما با

کند و سنت های ان را خراب مناصری این م گفت عیس گوش خود شنیدیم که او م

را که موس به ما سپرده است تغییر خواهد داد.» ۱۵در این هنام همۀ اعضای شورا که

طرف استیفان م دیدند، دیدند که صورت او مانند صورت ی فرشته م درخشید.
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سخنران استیفان

۷ ۱آناه کاهن اعظم پرسید: «آیا اینها راست م گویند؟» ۲استیفان جواب داد: «ای
برادران و ای پدران، توجه بفرمائید، خدای پر جالل به پدر ما ابراهیم در وقت که در

بین النهرین سونت داشت، یعن پیش از مهاجرت به حران ظاهر شد ۳و به او فرمود:

«وطن خود و خویشاوندانت را ترک کن و به سرزمین که به تو نشان م دهم برو.» ۴پس

به این ترتیب از زمین کلدانیان رفت و مدت در حران ماند و پس از مرگ پدرش خدا او

را از آنجا به سرزمین که امروز شما در آن سونت دارید آورد. ۵خدا حت ی وجب از

آن سرزمین را به ابراهیم نداد. اما در همان وقت که او هنوز اوالد نداشت به او قول داد،

که او و بعد از او اوالده اش را مال آن زمین برداند. ۶پس خدا به این طریق به

ابراهیم فرمود که: «اوالدۀ او مانند بیانان در ی سرزمین بیانه زندگ خواهند کرد

و مدت چهارصد سال در بندگ و ظلم بسر خواهند برد.» ۷و خدا فرمود: «اما من از آن

ملت که قوم من بردگان آن ها خواهند شد باز خواست خواهم کرد و بعد از آن آنها آزاد

خواهند شد و مرا در همین مان عبادت خواهند کرد.» ۸در 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

بعد ها هر کدام پدر ی طایفۀ اسرائیل شد.

۹فرزندان یعقوب از روی بدبین یوسف را به بردگ در مصر فروختند، اما خدا با او بود

۱۰و او را از تمام زحماتش رهانید و به او توفیق و حمت عطا فرمود به طوریه مورد

شد و یوسف فرمانروای سرزمین مصر و دربار سلطنت پسند فرعون فرمانروای مصر واق

گردید. ۱۱در این هنام در سرتاسر مصر و کنعان قحط ای پدید آمد که باعث مصیبت

بزرگ شد، به حدی که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. ۱۲وقت یعقوب باخبر شد

که در مصر غله پیدا م شود، پدران ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد. ۱۳در سفر دوم

یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف با خبر شد.

۱۴یوسف پدر خود یعقوب و تمام وابستانش را که جمعاً هفتاد و پن نفر بودند به
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مصر دعوت کرد ۱۵و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما

در آنجا بسر رسید ۱۶و اجساد آنها را به شیم بردند و در مقبره ای که ابراهیم از فرزند

حمور به مبلغ خریده بود به خاک سپردند.

۱۷و چون وقت آن نزدی م شد که خدا به وعده ای که به ابراهیم داده بود عمل کند

قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آن افزایش یافت. ۱۸باالخره پادشاه دیری که

یوسف را نم شناخت به پادشاه مصر رسید ۱۹و با اجداد ما با نیرن رفتار کرد و بر

آنها ظلم بسیار روا داشت به حدی که ایشان را مجبور ساخت که نوزادان خود را سر راه

بذارند تا بمیرند. ۲۰در چنین روزگاری موس که کودک بسیار زیبا بود، به دنیا آمد. او

مدت سه ماه در خانه پدر پرورش یافت ۲۱و وقت او را سر راه گذاشتند دختر فرعون او

را برداشت و همچون پسر خود تربیت نمود. ۲۲به این ترتیب موس در تمام فرهن و

معارف مصر تسلط یافت و در گفتار و کردار استعداد مخصوص از خود نشان داد.

۲۳همینه موس چهل ساله شد به فرش رسید که به دیدن برادران اسرائیل خود برود

کرد، به حمایت آن اسرائیل از آنها بدرفتاری م ۲۴و چون دید که مرد مصری با ی

برخاست و آن تجاوز کار مصری را به سزای عملش رسانید و او را کشت. ۲۵موس گمان

م کرد که هم نژادانش خواهند فهمید که خدا او را وسیلۀ نجات آنها قرار داده است، اما

آنها نفهمیدند. ۲۶فردای آنروز به دو نفر اسرائیل که با هم جن م کردند رسید و برای

رف اختالف شان چنین گفت: «ای دوستان، شما برادر یدیرید. چرا با هم بدرفتاری

م کنید؟» ۲۷مرد گناهار او را عقب زد و گفت: «چه کس تو را حاکم و قاض ما

؟» ۲۹موسشب مرا هم مثل آن مصری که دیروز کشت ساخته است؟ ۲۸میخواه

وقت این جواب را شنید از آن سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان آواره گشت و در

آنجا صاحب دو پسر شد.

۳۰پس از آنه چهل سال سپری شد فرشته ای در بیابان های اطراف کوه سینا در بوته ای

سوزان به موس ظاهر شد. ۳۱موس از دیدن آن منظره غرق حیرت گشت و هنام که
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نزدی آمد تا بهتر ببیند، صدای خداوند به گوشش رسید که م گفت: ۳۲«من خدای

پدران تو، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم.» موس ترسید و جرأت دیدن

نداشت. ۳۳سپس خداوند فرمود: «بوتهایت را بش چون در مان مقدس ایستاده ای.

۳۴البته آن ظلم را که در مصر نسبت به قوم من م شود دیده و آه و ناله های شان را

شنیده ام و برای نجات آنها آمده ام، برخیز ترا به مصر م فرستم.»

ترا حاکم و قاض را که آنها رد کرده و به او گفته بودند: «چه کس همان موس ،۳۵بل

ما ساخته است؟» خدا به وسیلۀ فرشته ای که در بوته به او ظاهر شد حمران و رهاننده

گردانید. ۳۶این موس بود که با انجام معجزات و عجایب در مصر و در راه بحیرۀ احمر،

اسرائیل ها را به خارج از مصر هدایت کرد و مدت چهل سال در بیابان عهده دار رهبری

آنها بود. ۳۷باز هم موس بود که به اسرائیل ها فرمود: «خدا از میان برادران شما

پیامبری مانند من برای تان بر م انیزد.» ۳۸و او بود که در اجتماع بن اسرائیل 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.

۳۹اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینه اش زدند و آرزو داشتند به مصر

برگردند ۴۰و از هارون خواستند برای ایشان خدایان بسازد که پیشاپیش آنها بروند و

گفتند: «ما نم دانیم بر سر این موس که ما را از مصر بیرون آورد، چه آمده است.» ۴۱و

در آن ایام گوساله ای ساختند و در برابر آن بت، قربان های بسیار کردند و به افتخار

ساخته و پرداخته دست خود جشن برپا نمودند، ۴۲لین خدا از آنها روی گردان شد و

ایشان را به پرستش ستارگان آسمان واگذاشت. همانطور که در نوشته های پیغمبران

آمده است:

«ای خاندان اسرائیل آیا ط این چهل سال برای من در بیابان قربان کرده اید یا

هدیه ای تقدیم داشته اید؟

۴۳نخیر، بله شما خیمۀ ملوک و پیرۀ ستارۀ خدای خود رمغان را با خود م بردید،
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آن ها بت های بودند که برای پرستش ساخته بودید، پس شما را به آن سوی بابِل تبعید

خواهم کرد.»

۴۴اجداد ما در بیابان خیمۀ شهادت داشتند و این خیمه همان چیزی است که خدا به

موس امر کرد که مطابق آن نمونه ای که قبال دیده بود بسازد. ۴۵پدران ما در نسل بعد در

آن وقت که زمین کنعان را گرفته بودند، یعن وقت خدا اقوام دیر را از سر راه شان

بر م داشت، آن خیمه را به همراه یوش با خود آوردند و تا زمان داود آن خیمه در آنجا

ماند. ۴۶داود مورد لطف خدا واق شد و تقاضا نمود که به او اجازه داده شود خانه ای

برای خدای یعقوب بسازد. ۴۷ول این سلیمان بود که خانه ای برای خدا ساخت.

۴۸اما خدای متعال در خانه های ساختۀ دست بشر ساکن نم شود. چنانه پیغمبر گفته

است: خداوند م فرماید:

۴۹«آسمان تخت شاه من و زمین پای انداز من است.

برای من چه خانه ای خواهید ساخت؟ ۵۰استراحتاه من کجاست؟

آیا دست خود من جمی این چیز ها را نساخته است؟»

۵۱ای قوم گردنش، ای کسان که دلها و گوش های تان ختنه ناشده است! شما هم مثل

اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقاومت م کنید. ۵۲کدام نب ای از دست اجداد

شما جفا ندید؟ آنها کسان را که دربارۀ آمدن آن یتای صادق پیشوی م کردند

کشتند، و در زمان ما، شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رساندید. ۵۳بل، شما

شریعت را که توسط فرشتان به شما رسید قبول کردید اما از اطاعت آن دوری

نمودید.»
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سنسار شدن استیفان

۵۴اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای خود را به هم

م سائیدند. ۵۵اما استیفان پر از روح القدس، به آسمان چشم دوخت و جالل خدا و

عیس را که در دست راست خدا ایستاده بود دید ۵۶و گفت: «ببینید من هم اکنون

آسمان را باز شده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده م بینم.»

۵۷در این هنام فریاد بلندی از حاضران برخاست. آن ها گوشهای خود را گرفتند و به

سوی او حمله کردند، ۵۸و او را از شهر بیرون برده، سنسار نمودند. کسان که بر ضد او

به نام شائول گذاشتند. ۵۹وقت شهادت داده بودند لباسهای خود را پیش پای جوان

استیفان را سنسار م کردند او با فریاد گفت: «ای عیس، ای خداوند روح مرا بپذیر.»

۶۰سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت: «خداوندا، این گناه را به حساب ایشان

نذار.» این را گفت و جان سپرد.

۸ ۱شائول جزء کسان بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند.
آزار شائول به کلیسا

در همان روز جفای سخت به کلیسای اورشلیم شروع شد و همۀ ایمانداران به جز

رسوالن به نواح یهودیه و سامره پراگنده شدند. ۲گروه از کسان خدا ترس جسد

استیفان را به خاک سپردند و ماتم بزرگ برای او گرفتند. ۳شائول کوشش م کرد که

بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه میشت و زنان و مردان را بیرون م کشید و به

زندان م انداخت.

بشارت در سامره

۴و اما آنان که پراگنده شده بودند به هر جا که م رفتند پیام خدا را اعالم م کردند.
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۵فیلیپس داخل شهری از سامره شد و در آنجا به اعالم نام مسی پرداخت ۶و مردم

ی دل و با اشتیاق به سخنان او گوش م دادند و معجزات را که انجام م داد،

م دیدند. ۷ارواح ناپاک با فریاد از مبتالیان بسیار خارج م شدند و عده زیادی از

شالن و لنان شفا م یافتند ۸و در آن شهر خوش بزرگ برپا شد.

۹مردی شمعون نام در آن شهر زندگ م کرد که برای مدت سامریان را فریفته اعمال

جادوگرانه خود کرده و م گفت شخص بزرگ است. ۱۰همۀ آنها از بزرگ و کوچ با

گفتند: «این شخص مظهر قدرت همان خدائ دادند و م توجه کامل به او گوش م

است که قدرت بزرگ نام دارد.» ۱۱آن ها احترام زیادی به او م گذاشتند زیرا او سالهای

س دربارۀ پادشاهبه مژدۀ فیلیپ سال با جادوگری آن ها را افسون کرده بود. ۱۲اما وقت

خدا و نام عیس مسی ایمان آوردند مردان و زنان تعمید یافتند. ۱۳حت خود شمعون نیز

ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن دیر از فیلیپس دور نشد و وقت عجایب و

معجزات را که به وسیلۀ فیلیپس بعمل م آمد م دید حیران م شد.

۱۴همینه رسوالن مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو

شده است، پِترس و یوحنا را پیش آنها فرستادند. ۱۵وقت آن ها به آنجا رسیدند برای

ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، ۱۶زیرا آن ها فقط به نام عیس خداوند

تعمید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده بود ۱۷بنابراین پِترس و

یوحنا دست برسر آنها نهادند و آنها روح القدس را یافتند.

۱۸وقت شمعون دید که با دستذاری رسوالن روح القدس عطا م شود، پول های خود را

پیش پِترس و یوحنا آورد ۱۹و گفت: «همان قدرت را به من هم لطف کنید تا بر هر که

دست بذارم روح القدس را بیابد.» ۲۰پِترس جواب داد: «پولت با خودت هالک شود،

چون گمان کرده ای که بخشش رایان خدا را با پول م توان خرید. ۲۱تو از این بابت

هی نصیب نداری زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. ۲۲از این شرارت توبه کن و از

خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فری ببخشد. ۲۳من م بینم که زندگ تو
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تل و زهرآگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری.» ۲۴شمعون در جواب خواهش

کرده گفت: «برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچی از چیزهای را که دربارۀ

من گفتید عمل نشود.»

۲۵پس از آنه پِترس و یوحنا شهادت های خود را دادند و پیغام خداوند را اعالم کردند،

به اورشلیم بازگشتند و در بین راه مژدۀ نجات را به بسیاری از دهده های سامره

رسانیدند.

س و خواجه سرای ایتیوپفیلیپ

۲۶فرشته خداوند به فیلیپس گفت: «برخیز به طرف جنوب به آن جاده ای که از اورشلیم

به غزه میرود برو.» (این جاده ی راه بیابان است.) ۲۷او برخاست و به طرف آنجا

ه مقام مهمۀ حبشه به نام کَنداککه در دربار مل خواجه سرای حبش حرکت کرد. ی

داشت و خزانه دار او بود برای عبادت به اورشلیم آمده بود. ۲۸در این هنام در راه

بازگشت به وطن در گادی ای نشسته بود و کتاب اشعیای نب را م خواند. ۲۹روح خدا

به فیلیپس گفت: «نزدی برو و خود را به آن گادی برسان.» ۳۰پس فیلیپس به سوی آن

دوید و شنید که او کتاب اشعیا را م خواند و پرسید: «آیا آنچه م خوان م فهم؟»

۳۱او جواب داد: «تا کس مرا راهنمای نند چطور م توانم آنرا بفهمم؟» او از فیلیپس

خواهش کرد که سوار گادی بشود و پهلوی او بنشیند. ۳۲آن قسمت را که م خواند چنین

بود:

«او مانند گوسفندی که به کشتارگاه م برند، یا مثل بره ای که پیش پشم چینان زبان

باز نم کند، کالم به زبان نیاورد.

۳۳به این قسم او را حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند. چه کس دربارۀ

فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگ او از روی زمین پایان یافته است.»
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و که پیغمبر در اینجا دربارۀ چه کسس گفت: «تمنا دارم به من ب۳۴آن شخص به فیلیپ

سخن م گوید، دربارۀ خودش یا کس دیر.» ۳۵آناه فیلیپس آغاز سخن کرد و از

همان قسمت کتاب مقدس شروع کرده مژدۀ عیس را به او رسانید. ۳۶همانطور که

رسیدند. خزانه دار گفت: «ببین، در اینجا آب هست، چه چیزی مان رفتند به آب م

مانع س گفت: «اگر با تمام دل ایمان آوری هیتعمید گرفتن من است؟» ۳۷فیلیپ

وجود ندارد.» او جواب داد: «من ایمان دارم که عیس مسی، پسر خداست.» ۳۸باز امر

کرد گادی را ایستاده کند. او و فیلیپس داخل آب رفتند و فیلیپس او را تعمید داد.

۳۹وقت از آب بیرون آمدند روح خداوند ناگهان فیلیپس را غیب ساخت و آن شخص

دیر او را ندید و خوش کنان به راه خود رفت. ۴۰اما فیلیپس در اَشدُود دیده شد که در

همه شهرهای آن ناحیه م گشت و خوشخبری م داد تا سرانجام به قیصریه رسید.

تغییر زندگ شائول
(همچنین در اعمال رسوالن ۲۲: ۶ ‐ ۱۶؛ ۲۶: ۱۲ ‐ ۱۸)

۹ ۱شائول از تهدید و کشتن پیروان خداوند به هی نحوی دست نم کشید. او پیش
کاهن اعظم رفت ۲و تقاضای معرف نامه های برای کنیسه های دمشق کرد تا چنانچه مرد

یا زن را از اهل طریقت پیدا کند آن ها را دستیر کرده به اورشلیم آورد. ۳شائول هنوز به

دمشق نرسیده بود که ناگهان نزدی شهر نوری از آسمان در اطراف او درخشید. ۴او به

زمین افتاد و صدای شنید که م گفت: «ای شائول، شائول، چرا بر من جفا م کن؟»

۵شائول پرسید: «خداوندا تو کیست؟» جواب آمد: «من عیس هستم، همان کس که تو

بر او جفا مین، ۶ول برخیز و به شهر برو و در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید

بن.» ۷دراین هنام همسفران شائول خاموش ماندند زیرا اگرچه صدا را م شنیدند،

ول کس را نم دیدند. ۸پس شائول از زمین برخاست و با اینه چشمانش باز بود

چیزی نم دید. دستش را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. ۹در آنجا سه روز نابینا

ماند و چیزی نخورد و ننوشید.
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۱۰ی از ایمانداران به نام حنانیا در شهر دمشق زندگ م کرد. خداوند در حالت جذبه

و یا رؤیا به او ظاهر شد و فرمود: «ای حنانیا.» او جواب داد: «بل، ای خداوند،

آماده ام.»

۱۱خداوند فرمود: «برخیز و به کوچه ای که آنرا «راست» م نامند برو و در خانه یهودا

سراغ شخص به نام شائول طرسوس را بیر. او به دعا مشغول است ۱۲و در حالت رؤیا

مردی را دیده است به نام حنانیا که م آید و بر او دست م گذارد و بینائ او را باز

م گرداند.» ۱۳حنانیا عرض کرد: «خداوندا دربارۀ این شخص و آنهمه آزار که او به قوم

برگزیدۀ تو در اورشلیم رسانیده است، چیزهای شنیده ام ۱۴و حاال از طرف سران کاهنان

اختیار یافته و به اینجا آمده است تا همه کسان را که به تو روی م آوردند دستیر

کند.» ۱۵اما خداوند به او گفت: «برو، زیرا این شخص وسیله ای است که من انتخاب

کرده ام تا نام مرا به ملتها و پادشاهان آنها و قوم اسرائیل اعالم نماید. ۱۶خود من به او

نشان خواهم داد که چه رنجهای بسیاری بخاطر نام من خواهد کشید.»

۱۷پس حنانیا رفت، داخل آن خانه شد و دست بر شائول گذاشت و گفت: «ای برادر،

ای شائول، خداوند یعن همان عیس که بین راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا تو

بینائ خود را بازیاب و از روح القدس پر گردی.» ۱۸در همان لحظه چیزی مانند

پوست از چشمان شائول افتاد و بینائ خود را بازیافت و برخاسته تعمید گرفت.

۱۹بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت.

بشارت شائول در دمشق

شائول مدت در دمشق با ایمانداران بسر برد ۲۰و طول نشید که در کنیسه های دمشق

بطور آشار اعالم م کرد که عیس، پسر خداست. ۲۱هر کس سخنان او را م شنید در

حیرت م افتاد و م گفت: «مر این همان کس نیست که در اورشلیم کسان که نام

عیس را بر زبان م آوردند نابود م کرد؟ و آیا منظور او از آمدن به اینجا فقط این
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نیست که آنها را بیرد و به دست سران کاهنان بسپارد؟» ۲۲اما قدرت کالم شائول روز

،ساخت که عیس م ار ناپذیر قانشد و یهودیان دمشق را با دالیل ان به روز بیشتر م

مسی وعده شده است.

۲۳پس از مدت یهودیان دسیسه ساختند تا او را بقتل برسانند. ۲۴اما شائول از نیت آنها

با خبر شد. یهودیان حت دروازه های شهر را شب و روز تحت نظر داشتند تا او را

بشند، ۲۵ول شاگردان او شبانه او را در داخل سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین

فرستادند.

شائول در اورشلیم

۲۶وقت شائول به اورشلیم رسید کوشش نمود با دیر شاگردان عیس یجا شود، اما

آنها از او بیم داشتند زیرا قبول نم کردند که او واقعاً پیرو عیس شده باشد. ۲۷به هر

حال برنابا او را گرفت و به حضور رسوالن آورد و برای ایشان شرح داد که چونه 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 عیس وعظ کرده است. ۲۸به این ترتیب شائول در اورشلیم با

آنها رفت و آمد پیدا کرد و آشارا بدون ترس به نام خداوند موعظه م کرد ۲۹و با

یهودیان یونان زبان مباحثه و گفتو م نمود به طوری که آنها قصد جان او را داشتند.

۳۰وقت برادران از این مو ضوع آگاه شدند شائول را به قیصریه رسانیدند و او را روانه

ترسوس کردند.

۳۱به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت. در حالیه آنها

در خدا ترس و تقویت روح القدس بسر م بردند، کلیسا از لحاظ نیرو و تعداد رشد

م کرد.
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پترس در لُده و یافا

۳۲پِترس از همه جا دیدن م کرد و یبار نیز به دیدن ایمانداران مقیم لُده رفت. ۳۳در

آنجا شخص را به نام اینیاس که به مدت هشت سال شل و بستری بود دید. ۳۴پِترس به

بخشد. برخیز و رختخواب خود را جم ترا شفا م مسی او گفت: «ای اینیاس، عیس

کن.» او فوراً از جا برخاست ۳۵و جمی ساکنان لُده و دشت شارون او را دیدند و به

خداوند روی آوردند.

۳۶در یافا ی از ایمانداران که زن بنام طبیتا بود زندگ م کرد. (ترجمه یونان نام او

دورکاس به معن آهو است.) این زن که بسیار نیوکار و بخشنده بود ۳۷در این زمان

بیمار شد و فوت کرد. او را شستند و در باالخانه ای گذاشتند. ۳۸ایمانداران که شنیده

بودند پِترس در لُده است به سبب نزدی لُده به یافا دو نفر را پیش او فرستادند و تقاضا

نمودند: «هر چه زودتر خود را به ما برسان.» ۳۹پِترس فوراً همرای آنها حرکت کرد و

همینه به آنجا رسید او را به آن باالخانه بردند. بیوه زنان گریه کنان دور او را گرفتند و

همه پیراهن ها و لباسهای را که دورکاس در زمان حیات خود دوخته بود به او نشان

دادند. ۴۰پِترس 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 وقت پِترس را دید راست

نشست. ۴۱پِترس دست خود را به او داد و او را روی پا بلند کرد. سپس مقدسین و

بیوه زنان را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. ۴۲این موضوع در سراسر یافا منتشر شد

و بسیاری به خداوند ایمان آوردند. ۴۳پِترس روزهای زیادی در یافا ماند و با شمعونِ

چرمر زندگ م کرد.

پترس و کُرنیلیوس

۱۰ ۱در شهر قیصریه صاحب منصب بنام کُرنیلیوس زندگ م کرد که جزو ی فرقۀ
روم به نام فرقۀ ایتالیائ بود. ۲او مردی بود پرهیزکار و خانواده ای خدا ترس داشت و
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پیوسته به درگاه خدا دعا م کرد و به بینوایان اسرائیل صدقه م داد. ۳این مرد ی روز

در حدود ساعت سه بعد از ظهر فرشته خدا را آشارا در حالت جذبه دید که پیش او

آمده گفت: «ای کُرنیلیوس.» ۴کُرنیلیوس با ترس به او چشم دوخت و جواب داد:

«خداوندا چه م فرمای؟» فرشته گفت: «بدان که دعاها و همه صدقات تو در باال در

پیشاه خدا مورد قبول و تذکر واق شده اند. ۵اکنون کسان را به یافا بفرست و سراغ

شمعون ملقب به پِترس را بیر. ۶او نزد شمعونِ چرمر که در ساحل بحیره منزل دارد،

مهمان است.» ۷همینه فرشته ای که با او صحبت م کرد ناپدید شد، کُرنیلیوس دو نفر

از نوکران خود و ی عسر دیندار را که در خدمت او بود خواست و ۸موضوع را تماماً

برای آن ها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد.

۹روز بعد که آنها در راه بودند و تا شهر فاصله کم داشتند، پِترس نزدی ظهر برای دعا

به باالی بام رفت. ۱۰در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. اما وقت که برایش

غذا آماده م کردند، حالت جذبه ای به او دست داد ۱۱و در آن حال آسمان را باز شده و

چیزی مانند ی دسترخوان کالن را دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پائین

به طرف زمین م آمد. ۱۲در آن انواع چهارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت.

۱۳صدائ به گوشش رسید که م گفت: «ای پِترس برخیز، ذب کن و بخور.» ۱۴پِترس

در جواب گفت: «نخیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزی حرام یا نجس لب نزده ام.»

«.۱۵بار دوم همان صدا آمد که: «آنچه را خدا پاک کرده است، تو نباید نجس بخوان

۱۶این موضوع سه بار ترار شد و آخر آن دسترخوان به آسمان برده شد.

۱۷در همان وقت که پِترس از معن رؤیای خود در مانده بود و کوشش م کرد آنرا برای

خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کُرنیلیوس جستجو کنان به در خانۀ شمعون

رسیدند. ۱۸و فریاد م زدند و م پرسیدند: «آیا شمعونِ ملقب به پِترس در اینجا مهمان

است؟» ۱۹در حال که پِترس دربارۀ این رؤیا تفر م کرد، روح خدا به او گفت:

«ببین، چند نفر به سراغ تو آمده اند ۲۰برخیز، پایئن برو و در رفتن با ایشان تردید نن،

زیرا من آن ها را فرستاده ام.» ۲۱پِترس پائین رفت و به آنها گفت: «من همان کس هستم
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گردید. برای چه آمده اید؟» ۲۲آن ها جواب دادند: «کُرنیلیوس که بدنبال او م

صاحب منصب که شخص نیوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نی نام

م باشد، از فرشتۀ مقدس امر یافت که ما را به اینجا بفرستد و ترا به خانه خود دعوت

کند تا به هر پیام که داری گوش دهد.» ۲۳پس پِترس آنها را به خانه آورد و از ایشان

پذیرائ نمود. روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از برادران یافای با آنها همراه

بودند.

۲۴فردای آنروز به قیصریه رسیدند. کُرنیلیوس که از خویشاوندان و دوستان نزدی خود

دعوت کرده بود، چشم به راه ایشان بود. ۲۵وقت پِترس م خواست داخل خانه شود،

کُرنیلیوس پیش رفت و پیش او به خاک افتاد. ۲۶اما پِترس او را از زمین بلند کرد و

گفت: «برخیز من هم مانند تو انسانم.» ۲۷سپس با هم، صحبت کنان داخل خانه شدند.

پِترس در آنجا با عده زیادی روبرو شد ۲۸و به آنها گفت: «این را بخوب م دانید که

جایز نیست ی نفر یهودی با بیانان معاشرت یا همنشین نماید. اما خدا به من

نشان داده است که من نباید هیچس را نجس یا ناپاک بدانم. ۲۹پس وقت دنبال من

فرستادید، بدون چون و چرا آمدم. تنها سؤال که دارم این است که برای چه به دنبال من

فرستادید؟»

۳۰کُرنیلیوس در جواب گفت: «چهار روز پیش درست در همین وقت یعن ساعت سه

بعد از ظهر من در خانۀ خود به دعا مشغول بودم که ناگاه مردی در لباس نوران به من

ظاهر شد ۳۱و گفت: «ای کُرنیلیوس، دعاهایت مستجاب شده و صدقات که به فقرا

م ده در پیشاه خدا منظور شده است. ۳۲بنا براین کس را به شهر یافا بفرست و

شمعونِ ملقب به پِترس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون چرمر که در ساحل

بحیره واق است، مهمان است.» ۳۳پس فوراً این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو

لطف فرموده به اینجا آمدی. اکنون همۀ ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن چیزهای

که خداوند به تو امر کرده است گوش دهیم.»
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پیام پترس در خانه کُرنیلیوس

۳۴پس پِترس سخنان خود را شروع کرده گفت: «من به این حقیقت پ برده ام که خدا

بین انسانها فرق نم گذارد ۳۵و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیوکار باشد، مقبول

و سالمت خداست. ۳۶خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژدۀ صل

را به وسیلۀ عیس مسی که خداوند همه است، ابالغ فرمود. ۳۷شما خود تان از اتفاق

بزرگ که در سرتاسر یهودیه روی داد، با خبر هستید و م دانید همۀ این چیز ها بعد از

اعالم تعمید یحی، از جلیل شروع شد. ۳۸خدا، عیس ناصری را با روح القدس و قدرت

خود مس کرد و م دانید چونه عیس به همه جا م رفت و اعمال نی انجام م داد

و همه کسان را که در بندگ شیطان به سر م بردند رهای م بخشید زیرا خدا با او بود.

۳۹ما شاهدان همۀ آن اعمال هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد.

آنها او را به صلیب میخوب کرده کشتند. ۴۰اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و

بسیاری او را دیدند، ۴۱اما نه همۀ قوم اسرائیل بله شاهدان که خدا قبال برگزیده بود،

او را دیدند؛ یعن ما که پس از رستاخیز او با او م خوردیم و م نوشیدیم. ۴۲او به ما

فرمان داد که به آن قوم اعالم کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور

زندگان و مردگان قرار داده است. ۴۳تمام انبیاء به او شهادت م دهند که هر کس به او

ایمان آورد، به وسیلۀ نام او گناهانش آمرزیده م شود.»

نزول روح القدس بر غیر یهودیان

۴۴پِترس هنوز صحبت م کرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد ۴۵و مؤمنان

یهودی نژاد که همراه پِترس آمده بودند از اینه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز

ریخته شده بود، دچار حیرت شدند. ۴۶زیرا م شنیدند که به زبانها صحبت م کنند و

خدا را تمجید م نمایند. آناه پِترس گفت: ۴۷«آیا کس م تواند مان از تعمید این

اشخاص در آب بشود؟ مر نه این است، که ایشان هم مانند ما روح القدس را

یافته اند؟» ۴۸پس امر کرد ایشان را به نام عیس مسی تعمید دهند. سپس آن ها از پِترس
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تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند.

گزارش پترس به کلیسای اورشلیم

۱۱ ۱به رسوالن و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را
پذیرفته اند. ۲هنامیه پِترس به اورشلیم بازگشت، کسان که سنت کردن غیر یهودیان

اصرار داشتند به او اعتراض کرده گفتند: ۳«چرا به خانه سنت ناشدگان داخل شدی و

حت با آن ها غذا خوردی؟» ۴پِترس 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 جذبه ای به من دست

داد و در رؤیا چیزی دیدم مانند ی دسترخوان کالن که از چهار گوشه آویزان شده بود

و از آسمان به پائین آمد تا به من رسید. ۶وقت با دقت به آن ناه کردم دیدم که در آن

چهارپایان و حیوانات وحش و خزندگان و پرندگان جم شده اند ۷و صدای بوشم

رسید که م گفت: «ای پِترس برخیز، ذب کن و بخور.» ۸گفتم «نخیر، ای خداوند من

هرگز به چیزی حرام یا نجس لب نزده ام.» ۹بار دوم صدائ از آسمان رسید که م گفت:

«آنچه را که خدا پاک کرده است تو نباید نجس بخوان.» ۱۰این موضوع سه بار ترار

شد و باالخره همه چیز به آسمان باال رفت. ۱۱در همان لحظه سه نفر به خانه ای که جای

بود و باش من بود، آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. ۱۲روح خدا

به من فرمود که بدون تردید با ایشان بروم. این شش برادر هم به همراه من آمدند و به

خانه آن شخص داخل شدیم. ۱۳او برای ما گفت که چطور در خانۀ خود فرشته ای را

دیده که ایستاده و به او گفته است: «کس را به یافا بفرست و شمعونِ ملقب به پِترس را

بیاور ۱۴و او آن پیام را که باعث نجات تو و تمام اهل خانه ات خواهد شد به تو

خواهد رسانید.» ۱۵من در آنجا هنوز مطالب زیادی نفته بودم که روح القدس بر آن ها

نازل شد، به همان طریق که در ابتدا به خود ما نازل شده بود. ۱۶و آناه بخاطر آوردم

که خداوند فرموده بود: «یحی با آب تعمید م داد اما شما با روح القدس تعمید خواهید

یافت.» ۱۷خدا به آنها همان بخشش را عطا کرده است که به ما در وقت که به
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عیس مسی خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود، پس من ک بودم که مان کار خدا شوم؟»

۱۸وقت این را شنیدند خاموش ماندند و در حال که خدا را ستایش م کردند گفتند:

«پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آن ها هم از

گناهان خود توبه کنند و زندگ یابند.»

کلیسای انطاکیه

۱۹در اثر شنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عدۀ زیادی پراگنده شدند

و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنها پیام خود را به هی کس جز

یهودیان اعالم نردند ۲۰ول در میان ایشان چند نفر از اهال قبرس و قیروان نیز بودند

که به محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به صحبت پرداختند و دربارۀ عیس خداوند

بشارت دادند. ۲۱قدرت خداوند با ایشان بود و عدۀ زیادی ایمان آورده به خداوند روی

آوردند.

۲۲این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا وظیفه یافت که به انطاکیه سفر

نماید. ۲۳وقت او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید، شادمان شد و آنها را

تشویق و نصیحت م کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند.

۲۴او مردی نیوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده زیادی به خداوند ایمان

آوردند. ۲۵بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شائول را پیدا کند. ۲۶پس او را یافته

به انطاکیه آورد و مدت ی سال تمام با ایمانداران جم م شدند و عدۀ بسیاری را

تعلیم م دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیس را مسیح نامیدند.

۲۷در همین احوال چند نفر نب از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. ۲۸ی از آنها که

اغابوس نام داشت، برخاست و با الهام روح پیشوی کرد که قحط سخت در سرتاسر

دنیای روم خواهد آمد. این قحط در زمان سلطنت کلودیوس امپراطور واق شد. ۲۹از

این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هرکس به قدر توانائ خود اعانه ای برای یاری برادران
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مقیم یهودیه بفرستد. ۳۰چنین کردند، اعانه ها را به دست برنابا و شائول سپردند تا به

رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.

اعدام یعقوب و بازداشت پترس

۱۲ ۱در همان موق هیرودیس پادشاه به شنجه و آزار عده ای از اعضای کلیسا
پرداخت ۲و یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشت. ۳و چون دید یهودیان ازین کار

خوش شان آمد قدم فراتر گذاشت و پِترس را هم دستیر نمود. این کار در ایام عید

فطیر واق شد. ۴پس پِترس را گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به

نهبان او گماشت زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فص او را تحویل قوم یهود

بدهد. ۵به این ترتیب پِترس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از صمیم

قلب برای او به درگاه خدا دعا م کرد.

آزاد شدن پترس

۶ی شب، قبل از آن روزی که هیرودیس م خواست پِترس را به محمه بیاورد، پِترس

در زندان بین دو عسر با زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نهبانان پیش در

زندان پهره م کردند. ۷ناگاه فرشته خداوند در کنار پِترس ایستاد و نوری در آن اطاق

درخشید. فرشته به پهلوی پِترس زد و او را بیدار کرد و گفت: «زود برخیز.» فوراً

زنجیر ها از دستهایش به زمین افتاد. ۸فرشته به او فرمود: «کمر خود را ببند و

چپل هایت را بپوش» و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت: «ردای خود را دور خود

بیر و بدنبال من بیا.» ۹پس بدنبال او رفت و هی فر نم کرد آنچه فرشته انجام

م داد، حقیقت داشته باشد. او گمان م کرد این وقای را در خواب م بیند. ۱۰وقت از

پاساههای اول و دوم گذشتند به دری آهن که به طرف شهر باز م شد، رسیدند. دروازه

خود به خود به روی آنها باز شد. آن ها بیرون رفتند، از کوچه ای م گذشتند که ناگهان

فرشته ناپدید شد. ۱۱پِترس به خود آمد و گفت: «حاال دیر یقین دارم که خداوند فرشتۀ
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خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه یهودیان انتظار آنرا داشتند

برهاند.»

۱۲همینه به موضوع پ برد به خانۀ مریم مادر یوحنا ملقب به مرقُس، که عدۀ زیادی در

آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت. ۱۳وقت دروازه خانه را کوبید، کنیزی به نام رودا

آمد تا دروازه را باز کند. ۱۴اما وقت که صدای پِترس را شناخت به عوض اینه در را

باز کند از خوشحال فراوان برگشت تا مژده دهد که پِترس بیرون دروازه ایستاده است.

۱۵آن ها به او گفتند: «مر دیوانه شده ای؟» اما او به گفته های خود بسیار محم بود.

سپس گفتند: «پس حتماً فرشتۀ محافظ اوست.»

۱۶اما پِترس پشت سر هم دروازه را م زد و وقت در را باز کردند و او را دیدند، غرق

تعجب شدند. ۱۷پِترس به آنها اشاره کرد تا خاموش شوند و برای ایشان شرح داد که

چونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت: «یعقوب و برادران را از

این امور باخبر کنید.» آناه ایشان را ترک کرد و به جای دیر رفت.

۱۸وقت روز شد، پهره داران بسیار پریشان شدند، زیرا نم دانستند به سر پِترس چه آمده

است. ۱۹هرودیس امر کرد که همه جا دنبال پِترس بردند، اما وقت او را پیدا نردند از

نهبانان تحقیقات نمود و حم اعدام آنها را صادر نمود. بعد از آن پِترس یهودیه را

ترک نموده به قیصریه آمد و مدت در آنجا ماند.

در گذشت هیرودیس

۲۰هیرودیس بغض و کینۀ شدیدی نسبت به مردمان صور و صیدون در دل داشت. به این

جهت اهال آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و بالستوس را که فراش خواباه شاه

بود، با خود همراه کردند و تقاضای صل نمودند، زیرا کشور آنها در امر تغذیه و

خوراک محتاج کشور هیرودیس بود.
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۲۱هیرودیس در ی روز معین لباس سلطنت پوشید و بر تخت نشست و نطق ایراد

از خدایان است نه ی زدند: «این سخنان، سخنان ی کرد. ۲۲در پایان مردم فریاد م

انسان.» ۲۳و چون هیرودیس جالل 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.

۲۴پیام خدا هر روز با تأثیر بیشتری انتشار م یافت. ۲۵برنابا و شائول وقت وظیفۀ خود

را در اورشلیم به پایان رسانیدند به انطاکیه برگشتند و یوحنای ملقب به مرقُس را همراه

خود بردند.

وظیفه برنابا و شائول

۱۳ ۱در آن زمان در کلیسای انطاکیه عده ای نب و معلم از قبیل برنابا و شمعونِ
ملقب به نیجر و لوکیوس قیروان و مناحم (که با هیرودیس پادشاه، بزرگ شده بود) و

شائول حضور داشتند. ۲ی روز که آن ها روزه دار و مشغول عبادت خداوند بودند

روح القدس به ایشان فرمود: «برنابا و شائول را برای آن کاری که من آن ها را خواسته ام

مقرر کنید.» ۳پس آن ها بعد از روزه و دعا، دست بر سر آن دو نهاده و آن ها را به وظیفه

فرستادند.

سفر اول: بشارت در قبرس

۴این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند، به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا

به قبرس آمدند ۵و وارد شهر سالمیس شدند و در کنیسه های یهودیان کالم خدا را منتشر

م ساختند و یوحنا (که مرقُس لقب داشت) دستیار ایشان بود.

۶آن ها تمام جزیرۀ قبرس را ط کردند تا به شهر پافُس رسیدند. در آنجا به ی جادوگر

یهودی که نب دروغین بود و بریشوع نام داشت برخوردند. ۷او از مالزمین سرگیوس
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پولُس، وال قبرس که مردی هوشمند بود، بشمار م آمد. وال، برنابا و شائول را به

حضور خود خواست زیرا م خواست کالم خدا را از آن ها بشنود. ۸اما آن جادوگر که نام

یونان او علیما بود با آنها مخالفت م کرد و کوشش م کرد وال را از ایمان آوردن باز

دارد. ۹در این هنام شائول که به نام پولُس معروف شده بود، پر از روح القدس شده به

آن مرد چشم دوخت و گفت: ۱۰«ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نی ها، ای

سرچشمۀ نیرن و تبهاری، آیا از گمراه ساختن مردم از راه راست خداوند دست

نم کش؟ ۱۱حاال ببین، دست خدا ترا خواهد زد و نابینا خواه شد و تا مدت نور

آفتاب را نخواه دید.» در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و تار شد و کورکورانه به

اینطرف و آنطرف م گشت تا شخص را برای راهنمائ خود پیدا کند. ۱۲وال که این

جریان را دید ایمان آورد زیرا از تعالیم خداوند بسیار حیران شده بود.

در انطاکیۀ پیسیدیه

۱۳پولُس و همراهان او پافُس را ترک کردند و از راه بحر به پرجۀ پمفیلیه آمدند.

یوحنای (مرقُس) از آنها جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ۱۴ایشان از پرجه گذشته به شهر

انطاکیه که ی از شهرهای والیت پیسیدیه است آمدند. در روز سبت به کنیسه داخل

شدند و نشستند. ۱۵بعد از قرائت تورات و کتاب انبیاء، رؤسای کنیسه پیش ایشان

فرستادند و گفتند: «ای برادران اگر پیام تشویق کننده ای برای این قوم دارید،

بفرمائید.»

۱۶پولُس برخاست و با اشاره دست، از ایشان درخواست نمود که خاموش باشند و بعد

چنین گفت: «ای مردان اسرائیل و همۀ شما که خدا ترس هستید، توجه نمائید.

۱۷خدای قوم اسرائیل، نیاکان ما را برگزید و در آن هنام که آن ها در سرزمین مصر در

غربت زندگ م کردند آنها را قوم بزرگ ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنها را از

آن سرزمین بیرون آورد. ۱۸مدت چهل سال در بیابانها متحمل ایشان شد. ۱۹پس از نابود

ساختن آن هفت ملت که مقیم کنعان بودند سرزمین آن ها را ۲۰تا مدت چهارصد و پنجاه
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،سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از آن هم تا زمان سموئیل نب

داوران را به ایشان بخشید ۲۱و وقت آن ها خواستند برای خود ی پادشاه داشته باشند،

خدا شائول پسر قیس را که مردی از طایفۀ بنیامین بود به ایشان داد تا او مدت چهل

سال حمران کند. ۲۲بعد از آن او را برکنار کرد و داود را برانیخت تا پادشاه ایشان

شود. خدا در حق داود چنین گواه داده گفت: «من داود پسر یس را مورد پسند خود

یافته ام. او کس است که هر چه بخواهم انجام م دهد.» ۲۳از نسل همین مرد، خدا

مطابق وعدۀ خود عیس را به عنوان نجات دهنده ای برای اسرائیل برانیخت. ۲۴پیش

کرد ۲۵و وقت لزوم توبه و تعمید را به همۀ قوم اسرائیل اعالم م از آمدن او یحی

خدمت خود را به انجام رسانید گفت: «من آن کس که شما گمان م کنید نیستم. اما بعد

از من کس م آید که من الیق آن نیستم که بند بوت او را باز نمایم.»

۲۶ای برادران، ای فرزندان ابراهیم، و نیز شما ای کسان که در این جمعیت حضور

دارید و از خدا م ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است، ۲۷زیرا ساکنان اورشلیم و

حمرانان ایشان نه او را شناختند و نه از کلمات انبیاء که در هر روز عبادت قرائت

م شود چیزی فهمیدند، اما با دادن حم سر او پیشوئ های انبیاء را تمیل کردند.

۲۸اگر چه خطائ که مستوجب مرگ باشد در او نیافتند، از پیالطُس تقاضا کردند تا او

را اعدام کند. ۲۹و بعد از آنه تمام پیشوی های را که در مورد او نوشته شده بود به

انجام رسانیدند او را از صلیب پائین آوردند و به خاک سپردند. ۳۰اما خدا او را پس از

مرگ زنده گردانید ۳۱و کسانیه در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند روزهای

زیادی او را دیدند و هم اکنون در برابر قوم، شاهدان او م باشند. ۳۲ما در حضور شما

مژدۀ آن وعده ای را که خدا به پدران ما داد اعالم م کنیم ۳۳که خدا برای ما که فرزندان

آنها هستیم با رستاخیز عیس به آن وعده وفا کرده است، چنانه در مزمور دوم آمده

است:

«تو پسر من هست امروز من پدر تو شده ام.»
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۳۴باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینه دیر او فساد را نخواهد دید، خدا

چنین فرمود:

«من آن برکات مقدس و قابل اطمینان را که به داود وعده داده ام به تو خواهم

بخشید.»

۳۵و در جای دیر م فرماید:

«تو به این رضا نخواه داد، که بنده امین تو فساد را ببیند.»

۳۶و اما داود که در روزگار خود مطابق ارادۀ خدا خدمت کرده بود، مرد و به پدران خود

ملحق شد و فساد را دید، ۳۷اما آن کس که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید.

۳۸ای برادران، بدانید که مژدۀ آمرزش گناهان به وسیلۀ عیس به شما اعالم شده است.

۳۹هر کس به او ایمان آورد، از تمام گناهان که شریعت موس نتوانست او را آزاد نماید،

آزاد خواهد شد. ۴۰پس متوجه باشید که این گفتۀ انبیاء در مورد شما صادق نباشد که

م فرماید:

۴۱«ای استهزا کنندگان توجه کنید، حیران شوید و نابود گردید، زیرا در روزگار شما

کاری خواهم کرد که حت اگر کس آنرا برای تان بیان کند باور نخواهید کرد.»»

۴۲در موق خروج از کنیسه مردم از آن ها تقاضا کردند که سبت بعد نیز دربارۀ این امور

برای ایشان سخن بویند ۴۳و وقت مجلس تمام شد بسیاری از یهودیان و آنهای که به

یهودیت گرویده بودند، بدنبال پولُس و برنابا در راه رفتن شدند. این دو با آنها صحبت

م کردند و ایشان را تشویق م نمودند، که در فیض خدا استوار بمانند.

ام۴۴هفته بعد تقریباً همۀ ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. ۴۵اما هن

که یهودیان جماعت را دیدند حسادت ورزیدند و هر چه را پولُس م گفت، انار

م کردند و به او دشنام م دادند. ۴۶پولُس و برنابا با شجاعت و دلیری گفتند: «الزم بود
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که کالم خدا پیش از همه به گوش شما برسد، اما چون شما آنرا رد کردید و خود را الیق

زندگ ابدی ندانستید، بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت، ۴۷زیرا

خداوند چنین فرموده است:

««.اری تمام جهان باشمن ترا برگزیدم که نور ملتها و وسیلۀ رست»

۴۸وقت غیر یهودیان این گفتار را شنیدند خوشحال شدند و از کالم خدا تعریف کردند و

آنان که برای دریافت زندگ ابدی معین شده بودند، ایمان آوردند.

۴۹پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد. ۵۰اما یهودیان، زنان متنفذی که به

یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولُس و برنابا تحری نمودند. پس آنها

را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. ۵۱اما آن دو به عنوان اعتراض، خاک آن شهر

را از پاهای خود تانده و به شهر قونیه رفتند ۵۲و شاگردان در انطاکیه پر از خوش و

روح القدس گردیدند.

بشارت در قونیه

۱۴ ۱در شهر قونیه نیز پولُس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند و چنان صحبت
کردند، که گروه زیادی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. ۲اما یهودیان که ایمان

نیاورده بودند، غیر یهودیان را تحری کردند و افار آنها را نسبت به این برادران

منحرف ساختند. ۳آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس دربارۀ خداوند

سخن م گفتند. خداوند نیز با اعطای قدرت به آن ها برای انجام عجایب و معجزات،

پیام فیض بخش خود را تصدیق م فرمود. ۴اما بین مردم شهر دودست افتاد، عده ای

طرفدار یهودیان شدند و عده ای طرف رسوالن را گرفتند. ۵در این وقت یهودیان و

غیر یهودیان با همدست اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسوالن آزار برسانند و آنها را

سنسار نمایند. ۶وقت که رسوالن از این موضوع آگاه شدند، به سوی شهرهای
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لیائونیه یعن لستره و دربه و ناحیه مجاور فرار کردند ۷و در آنجا به بشارت نجات

ادامه دادند.

در لستره

۸در شهر لستره مرد مفلوج نشسته بود که لن مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود راه

نرفته بود. ۹او به سخنان پولُس گوش م داد. پولُس به طرف او دید و چون دید ایمان

آنرا دارد که شفا یابد، ۱۰با صدای بلند به او گفت: «برخیز و راست روی پاهای خود

بایست.» او جست زد و به راه رفتن شد. ۱۱وقت مردم کاری را که پولُس کرد دیدند، به

زبان آن محل فریاد زدند: «خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمده اند.» ۱۲برنابا

را مشتری و پولُس را عطارد خواندند. (پولُس را از آن جهت عطارد خواندند که

سخنوی آنها بود.) ۱۳آناه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر واق بود

گاوان با حلقه های گل به دروازه شهر آورد و م خواست به همراه جماعت گاوان را

قربان کند. ۱۴اما هنامیه آن دو رسول یعن برنابا و پولُس از این امر با خبر شدند

لباسهای خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد م کردند: ۱۵«ای آقایان، چه

م کنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم، با عواطف و احساسات مانند خود شما. ما برای

شما مژده ای داریم که از این اعمال ب فایده دور شوید و به خدای زنده ای که آسمان و

زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است، روی آورید. ۱۶در دوران گذشته او

اجازه داد که جمی ملتها به راههای خود بروند. ۱۷در عین حال اعمال نی او همیشه

وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان باران و محصول به موق عطا م کند،

به شما غذا م دهد و دلهای تان را از شادمان پر م سازد.» ۱۸رسوالن با این سخنان به

سخت توانستند مردم را از قربان کردن برای ایشان جلوگیری کنند.

۱۹در این هنام یهودیان از انطاکیه و قونیه رسیدند و مردم را پشتیبان خود ساخته

پولُس را سنسار کردند و به گمان اینه مرده است او را از شهر بیرون کشیدند. ۲۰اما

شدند او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به همراه شاگردان دور او جم وقت
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برنابا به دربه رفت.

بازگشت به انطاکیه سوریه

۲۱پس از اینه در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند، به لستره و قونیه و

انطاکیه بازگشتند ۲۲و در بین راه شاگردان را تقویت م کردند و آنها را تشویق

م نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و به آنها م گفتند: «برای داخل شدن به

پادشاه خدا ما باید از راه های بسیار سخت بذریم.» ۲۳در هر ی از کلیسا ها

رهبران را تعیین کردند و با دعا و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که به او گرویده

بودند، سپردند.

۲۴سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفیلیه رسیدند. ۲۵وقت پیام را در

بسوی انطاکیه رفتند یعن پرجه هم اعالم کردند به اتالیه وارد شدند ۲۶و از آنجا با کشت

همان جائ که به خاطر خدمت که انجام داده بودند، به فیض خدا سپرده شده بودند.

۲۷وقت به آنجا رسیدند، اعضای کلیسا را جم کردند و ایشان را از هر چه خدا به

واسطۀ آنها انجام داده بود، خبر دادند و نیز گفتند که چونه خدا راه ایمان را به روی

مردم غیر یهود باز کرده است ۲۸و در آنجا مدت پیش شاگردان ماندند.

انجمن کلیسای اورشلیم

۱۵ ۱عده ای از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادرن را تعلیم داده م گفتند: «تا
مطابق سنت موس ختنه نشوید، نجات یافتن برای تان محال است.» ۲پس از مناظره و

مباحثه بسیار بین آنها از ی طرف پولُس و برنابا از طرف دیر، قرار بر این شد، که

پولُس و برنابا و چند نفر دیر برای تحقیق دربارۀ این مسئله به اورشلیم پیش رسوالن و

رهبران کلیسا بروند.
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۳اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالیه از فنیقیه و سامره عبور م کردند،

همه جا مژدۀ ایمان آوردن ملت های غیر یهود را ابالغ م نمودند و این خبر موجب

خوش زیاد تمام ایمانداران شد. ۴هنام که به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسوالن و

رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنها کارهای را که خدا به واسطۀ ایشان

انجام داده بود بیان کردند. ۵در این موق بعض از فریس ها که ایمان آورده بودند

برخاستند و گفتند: «الزم است ایشان سنت شوند و به آنها امر کرده شود که شریعت

موس را رعایت نمایند.»

۶رسوالن و رهبران برای رسیدگ به این مسئله انجمن تشیل دادند. ۷پس از بحث

بسیار، پِترس برخاست و خطاب به ایشان گفت: «ای برادران، شما م دانید که مدتها

پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مژدۀ نجات را از زبان من بشنوند و

ایمان آورند. ۸خدا که از قلب ها آگاه است، این کار را با عطای روح القدس به آنها به

همان طریق که به خود ما عطا فرمود، تأیید کرد ۹و هی فرق بین ما و آنها قایل نشد،

بله قلب آنها را با ایمان پاک ساخت. ۱۰پس حاال چرا م خواهید خدا را بیازمائید و

باری بر دوش این مؤمنین بذارید، باری که نه پدران ما قدرت تحمل آنرا داشتند و نه

ما؟ ۱۱بله بر عس، ما از راه فیض عیس خداوند، ایمان م آوریم و نجات م یابیم و

آن ها هم همین طور.» ۱۲بدنبال سخنان پِترس همه خاموش ماندند و به گزارش برنابا و

پولُس در مورد عجایب و معجزات که خدا بوسیلۀ ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده

بود گوش م دادند. ۱۳همینه سخنان آنها تمام شد یعقوب گفت: «ای برادران، توجه

فرمائید، ۱۴شمعون برای ما شرح داد که چونه خدا در ابتدا قوم را از میان اقوام

جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله عالقه خود را به تمام ملتها نشان

داد. ۱۵این مطابق سخن پیغمبران است، چنانه کالم خدا م فرماید:

۱۶«بعد از این باز م گردم و خانه ویران داود را از نو م سازم

و خراب های آن را بار دیر آباد م گردانم و آن را بر پا خواهم کرد
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۱۷تا بقیۀ بن نوع بشر طالب خداوند گردند، یعن جمی ملتهای که نام خود را بر

آن ها نهاده ام،

۱۸این است آنچه خداوند م گوید، خداوندی که این چیزها را از زمانهای قدیم

آشار کرده است.»

۱۹بنابر این رأی من این است که غیر یهودیان را که به سوی خدا آمده اند، دچار زحمت

نسازیم. ۲۰جز اینه کتباً به ایشان امر کنیم که از خوردن گوشت که در اثر تقدیم شدن به

بتها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن

خون بپرهیزند. ۲۱چون شریعت موس از زمانهای قدیم در هر روز عبادت در کنیسه ها

خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه م شود.»

نتیجۀ مذاکرات انجمن

۲۲پس رسوالن و رهبران با تمام اعضای کلیسا موافقت کردند که کسان از میان خود

انتخاب کنند و همراه پولُس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسابا

و سیالس را که از افراد برجسته در میان برادران بودند، انتخاب کردند ۲۳و نامۀ خود را

به این مضمون بوسیلۀ ایشان ارسال داشتند:

«برادران شما، یعن رسوالن و رهبران، به برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و

سوریه و قیلیقیه سالم م رسانند. ۲۴به ما خبر رسیده است، که بعض از افراد ما

بدون اینه امری داشته باشند، با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افار

تان را پریشان ساخته اند. ۲۵بنابراین همه ما با یدل تصمیم گرفتیم چند نفر را

انتخاب نمائیم و به همراه عزیزان خود برنابا و پولُس ۲۶که جان خود را به خاطر

خدمت خداوند ما عیس مسی به خطر انداخته اند، پیش شما بفرستیم. ۲۷بنابراین

یهودا و سیالس را فرستادیم تا شفاهاً همان چیزها را برای تان بیان کنند. ۲۸رأی

روح القدس و ما این است، که جز اوامری که در زیر م آید، بار شما را سنینتر
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نسازیم ۲۹و آن این است که از هر چه برای بتها قربان شده و از خون و حیوانات

خفه شده و زنا دوری جوئید. چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیوئ انجام

داده اید، والسالم.»

۳۰وقت آن ها آنجا را ترک کردند به انطاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را

جم کردند، آن نامه را به آن ها دادند. ۳۱وقت نامه خوانده شد، جمعیت از آن پیغام

دلرم کننده شادمان شدند ۳۲و یهودا و سیالس که نب بودند با سخنان بسیار آن جماعت

را تشویق و تقویت کردند. ۳۳پس از آنه مدت در آنجا ماندند، توسط ایمانداران به

سالمت به سوی فرستندگان خود برگشتند. ۳۴اما پولُس و برنابا در انطاکیه ماندند ۳۵و به

همراه عدۀ زیادی به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند.

سفر دوم: جدای پولُس از برنابا

۳۶بعد از چند روز پولُس به برنابا گفت: «به شهرهای که پیام خداوند را اعالم کرده ایم

برویم و از برادران که نو ایمان آورده اند دیدن نمائیم تا از حال شان با خبر شویم.»

۳۷برنابا م خواست، یوحنای ملقب به مرقُس را به همراه خود ببرند. ۳۸اما پولُس عقیده

داشت که نباید کس را که در پمفیلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان

نمانده بود، بار دیر با خود ببرند. ۳۹مشاجره آنها چنان سخت شد، که از یدیر جدا

شدند و در نتیجه برنابا، مرقُس را برداشت و از راه بحر به قبرس رفت ۴۰و پولُس،

سیالس را انتخاب کرد و پس از اینه توسط ایمانداران به فیض خدا سپرده شد،

حرکت کرد ۴۱او در عبور از والیت سوریه و قیلیقیه، کلیساها را تقویت م کرد.

تیموتاوس و هماری او

۱۶ ۱پولُس به همراه سیالس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره ی از
یهودی نژاد و پدرش یونان کرد که مادرش مسیح م شاگردان به نام تیموتاوس زندگ
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بود. ۲برادران ساکن لستره و قونیه از او تعریف م کردند ۳و پولُس م خواست او را

همراه خود ببرد، پس بخاطر یهودیان آن دیار تیموتاوس را سنت نمود زیرا همه

م دانستند که پدرش یونان بود. ۴آنها همچنان که شهر به شهر م گشتند، تصمیمات را

که رسوالن و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران م سپردند تا مطابق آن عمل

کنند. ۵از اینرو کلیسا ها در ایمان تقویت م یافتند و روز به روز به تعداد شان افزوده

م شد.

رؤیای پولُس در ترواس

۶وقت آن ها از والیت فریجیه و والیت غالتیه م گذشتند، روح القدس مان شد که پیام

خدا را به والیت آسیا ابالغ نمایند ۷و وقت به سرحد میسیه رسیدند، کوشش م کردند به

والیت بِطونیه بروند، اما روح عیس به ایشان اجازه نداد. ۸بنابراین از میسیه گذشتند و

به شهر ترواس آمدند. ۹در همان شب پولُس در خواب دید که شخص مقدون ایستاده

بود و با التماس به او م گفت: «به مقدونیه بیا و ما را یاری کن.» ۱۰همینه پولُس این

رؤیا را دید، ما عازم مقدونیه شدیم. زیرا ش نداشتیم که خدا ما را خواسته بود که به

ایشان نیز بشارت دهیم.

ایمان آوردن لیدیه در فیلپ

۱۱در ترواس سوار کشت شدیم و مستقیماً به جزیرۀ ساموتراک رفتیم و روز بعد رهسپار

نیاپولیس شدیم. ۱۲از آنجا به فیلپ که ی مستعمرۀ روم و شهری در بخش اول

والیت مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روزی اقامت کردیم. ۱۳روز سبت از دروازۀ

شهر خارج شدیم و به کنار دریای که گمان م کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در

از شنوندگان ما زن شده بودند، صحبت کردیم. ۱۴ی که جم آنجا نشستیم و با زنان

شهر طیاتیرا و زن فروخت. او از اهال م بود به نام لیدیه، که پارچه های ارغوان

خدا پرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولُس را بپذیرد ۱۵و هنام که او و
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خانواده اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت: «اگر مرا نسبت به خداوند ی

مؤمن حقیق م دانید، بیائید و در منزل من بمانید.» و آنقدر اصرار کرد، که ما رفتیم.

توقیف پولُس و سیالس در فیلپ

۱۶ی روز که به محل دعا م رفتیم به کنیزی برخورد کردیم که روح فالیری و

غیبوی داشت و از این راه مناف زیادی نصیب اربابان خود کرده بود. ۱۷او به دنبال ما

و پولُس افتاد و فریاد م کرد: «اینها غالمان خدای متعالند و راه رستاری را به شما

اعالم م نمایند.» ۱۸چند روز کارش همین بود تا باالخره حوصله پولُس به سر آمده به

سوی او برگشت و به آن روح گفت: «به نام عیس مسی به تو فرمان م دهم از او خارج

شو.» و در همان لحظه از او خارج شد.

۱۹همین که اربابان کنیز دیدند امید مناف خود را از دست داده اند، پولُس و سیالس را

گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند. ۲۰وقت آنها را پیش مأموران

روم آوردند گفتند: «این مردان که یهودی هستند شهر ما را به هم م ریزند. ۲۱ایشان

رسوم را تبلی م کنند که قبول آن ها و عمل کردن به آن ها برای ما رومیان جایز

نیست.» ۲۲مردم نیز در این حمله به آنها پیوستند و مأموران لباسهای آنها را در آوردند و

امر کردند آنها را چوب بزنند. ۲۳بعد از لت و کوب زیاد آن ها را به زندان انداختند و به

زندانبان امر سخت کردند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بیرد. ۲۴با این امر

زندانبان آنها را در داخل زندان محبوس کرد و پاهای ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت.

۲۵نزدی های نصف شب، پولُس و سیالس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا

سرودهای حمد م خواندند و زندانیان دیر گوش م دادند، که ۲۶ناگهان زلزلۀ شدیدی

رخ داد، به طوریه زندان را از تهداب به لرزه درآورد. تمام درهای زندان در همان

لحظه باز شد و همه زنجیر ها به زمین افتادند. ۲۷وقت زندانبان بیدار شد و درهای زندان

را باز دید، شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بشد؛ چون گمان
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م کرد زندانیان فرار کرده اند. ۲۸اما پولُس به صدای بلند گفت: «به خود ضرر نرسان،

همۀ ما اینجا هستیم.»

۲۹زندانبان چراغ خواست و به عجله داخل اطاق شد و در حال که از ترس م لرزید،

پیش پاهای پولُس و سیالس به زمین افتاد. ۳۰سپس آنها را بیرون آورد و گفت: «ای

آقایان من چه باید بنم که نجات یابم؟» ۳۱جواب دادند: «به عیس خداوند ایمان آور

که تو با اهل خانه ات نجات خواه یافت.» ۳۲آناه پیام خداوند را به او و جمی اهل

خانه اش رسانیدند. ۳۳درست در همان موق شب زندانبان آنها را بیرون آورد و زخمهای

شانرا را شستشو نمود و فوراً او و خانواده اش تعمید گرفتند. ۳۴زندانبان ایشان را به خانه

خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانه اش از اینه به خدا ایمان آورده

بودند ب نهایت شاد گشتند.

۳۵همین که روز شد مأموران روم چند نفر از نهبانان را فرستادند و امر کردند که آنها

را آزاد کنند. ۳۶زندانبان این خبر را به پولُس رسانیده گفت: «مأموران روم امر کرده اند

که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و به سالمت بروید.» ۳۷پولُس در جواب گفت:

«ایشان ما را که اتباع روم هستیم در مقابل همه و بدون محاکمه چوب زدند و به

زندان انداختند و حاال م خواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز! خود شان بیایند و ما

را بیرون ببرند.» ۳۸نهبانان گفتار پولُس را به اطالع مأموران رسانیدند. وقت آن ها

شنیدند ایشان از اتباع روم هستند، بسیار ترسیدند ۳۹و آمده از ایشان عذرخواه کردند و

آنها را تا بیرون زندان همراه کردند و از آنها خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند.

۴۰به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانۀ لیدیه رفتند و پس از اینه

برادران را دیدند و به ایشان دلرم دادند آنجا را ترک کردند.

در تسالونی شورش

۱۷ ۱پس آن ها از آمفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تسالونی که کنیسه یهود در آن
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واق بود رسیدند. ۲پولُس به پیروی از شیوۀ همیش خود داخل کنیسه شد و در سه روز

سبت به طور متوال با استفاده از کالم خدا با آنها مباحثه م کرد ۳و توضی م داد و

دلیل م آورد که الزم بود مسی رن ببیند و پس از مرگ زنده گردد. او م گفت:

«عیس که من به شما اعالم م کنم همان مسی است.» ۴عده ای از آنها و همچنین گروه

زیادی از یونانیان خدا پرست و زنان سرشناش متقاعد شدند و به پولُس و سیالس

گرویدند.

۵اما یهودیان در آتش حسد م سوختند. آنها عدۀ از اوباش بازاری را گرد آورده دسته ای

به راه انداختند و هیاهوی در شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند تا پولُس و

سیالس را به میان جمعیت بیاورند. ۶وقت آنها را نیافتند یاسون و عده ای از برادران را

پیش انجمن شهر کشیدند و فریاد م کردند: «این کسان که دنیا را به هم ریخته اند حاال

به اینجا آمده اند ۷و یاسون آنها را به خانۀ خود برده است. اینها همه خالف احام

امپراطور عمل م کنند و ادعا دارند پادشاه دیری به نام عیس وجود دارد.» ۸با شنیدن

این جمله جمعیت و انجمن شهر به شدت به هیجان آمدند. ۹ول به هر حال یاسون و

دیران را در مقابل دریافت ضمانت آزاد کردند.

در بیریه

۱۰وقت که تاری شد برادران، پولُس و سیالس را به بیریه روانه کردند و وقت به آنجا

رسیدند به کنیسه یهود رفتند. ۱۱یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونی روشنفرتر

بودند. آن ها با عالقه کامل به پیام پولُس و سیالس گوش م دادند و هر روز نوشته ها را

مطالعه م کردند تا ببینند آیا آن سخنان مطابق کتب است یا نه. ۱۲بنابراین بسیاری از

آنها و عدۀ زیادی از زنان و مردان متنفذ یونان ایمان آوردند. ۱۳ول وقت یهودیان در

تسالونی اطالع یافتند که پولُس در بیریه نیز کالم خدا را منتشر ساخته است، به آنجا

آمدند تا مردم را بشورانند. ۱۴به این جهت برادران فوراً پولُس را به ساحل بحیره

فرستادند و سیالس و تیموتاوس هر دو در همانجا ماندند. ۱۵همراهان پولُس او را تا
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شهر آتن همراه کردند. سپس پولُس به آنها امر کرد که به بیریه باز گردند و هر چه

زودتر سیالس و تیموتاوس را پیش او بفرستند.

پولُس در آتن

۱۶پولُس وقت در آتن در انتظار سیالس و تیموتاوس بود، از اینه شهر را آن طور پر از

بت م دید عمیقاً متأثر شد. ۱۷و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و خدا پرستان و هر

روز در میدان شهر با رهذران به صحبت م پرداخت. ۱۸عده ای از فلسفه دانان

اپیوری و رواق به او برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند. بعض از

گفتند: «گویا مبل ران موید؟» دیخواهد ب گفتند: «این یاوه گو چه م آن ها م

خدایان بیانه است.» (زیرا مژدۀ عیس و رستاخیز را بشارت م داد.) ۱۹پس او را

گرفته به شورای کوه مری بردند و گفتند: «ممن است بدانیم این تعالیم تازه ای که تو

پیشنهاد م کن چیست؟ ۲۰سخنان تو به گوش ما عجیب م آید. ما م خواهیم معن آن

بفهمیم.» ۲۱(آتن ها و خارج های ساکن آنجا همه وقت خود را صرف گفت و شنود

در خصوص عقاید تازه م کردند.)

۲۲پس پولُس در میان «شورای کوه مری» برخاست و فرمود: «ای مردم شهر آتن، من

م دانم که شما در کلیه امور دین بسیار دقیق و باری بین هستید ۲۳زیرا وقت در شهر

شما م گشتم و معبودهای شما را مشاهده م کردم، به قرباناه رسیدم که بر آن نوشته

شده بود: «تقدیم به خدای ناشناخته.» من همان کس را که شما م پرستید اما

نم شناسید به شما اعالم م کنم. ۲۴آن خدائ که دنیا و آنچه را در آن است آفرید و

صاحب آسمان و زمین است، در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست ۲۵و به

چیزی که آدمیان با دست های خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد، زیرا خدا است که

بخشد. ۲۶او تمام مردم را از نسل ی آدمیان م و همه چیز را به جمی نفس و زندگ

انسان آفرید تا در تمام سط زمین ساکن شوند و برای آنها اوقات مقرر فرمود و برای

بود و باش شان حدودی معین کرد ۲۷تا خدا را بجویند و کورکورانه پ او نردند تا
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شاید او را بیابند و حال آنه او از هی ی از ما دور نیست،

۲۸«زیرا در او زندگ م کنیم و در او حرکت و هست داریم.»

چنانه بعض از شاعران خود تان گفته اند:

«ما نیز فرزندان او هستیم.»

۲۹پس چون همۀ ما فرزندان خدا هستیم، نباید گمان کنیم که ذات خدای مانند پیره ای

از طال و نقره و سن است که با هنر و مهارت آدم تراشیده م شود. ۳۰خدا بر دوران

جهالت چشم پوشیده است، اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه م فرماید، ۳۱زیرا

روزی را معین فرمود که جهان را با راست و درست بوسیلۀ شخص که برگزیده خود

اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد.»

۳۲وقت این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، عده ای او را مسخره کردند

ول عده ای گفتند: «خوب، دربارۀ این چیز ها در فرصت دیر به سخن تو گوش

خواهیم داد.» ۳۳به این ترتیب پولُس شورا را ترک کرد. ۳۴چند نفر از جمله دیونیسوس

که عضو آن شورا بود و زن به نام دامرس و چند تن دیر به او گرویدند و ایمان آوردند.

پولُس در قرنتس

۱۸ ۱پس از این پولُس آتن را ترک کرد و رهسپار قرنتس شد ۲و در آنجا با مردی
یهودی به نام اکیال که از اهال پنطُس بود آشنا شد. اکیال به همراه همسر خود

پریسیال نو از ایتالیا به قرنتس آمده بود، زیرا کلودیوس امپراطور حم کرده بود که

همۀ یهودیان از روم بیرون بروند. پولُس پیش آنها رفت ۳و چون مانند ایشان کسب

خیمه دوزی داشت، همانجا ماند و با هم کار م کردند. ۴او همچنین در روزهای سبت

در کنیسه صحبت م کرد و م کوشید که یهودیان و یونانیان ایمان بیآورند.
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۵وقت که سیالس و تیموتاوس از مقدونیه آمدند، پولُس همه وقت خود را وقف اعالم

پیام خدا نمود و برای یهودیان دلیل م آورد که عیس همان مسی وعده شده است. ۶و

اما چون عده ای از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او بد زبان م نمودند، او دامن

ردای خود را تان 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 رفت.» ۷پس آنها را ترک کرد و برای

اقامت به خانۀ ی غیر یهودی به نام تیتوس یوستُس که مردی خدا پرست بود رفت.

س که سرپرست کنیسه بود در این موقبود. ۸کرِسپ خانۀ او در کنار کنیسه یهودیان واق

با تمام اهل خانه اش به خداوند ایمان آورد. به عالوه، بسیاری از اهال قرنتس که به پیام

خدا گوش م دادند، ایمان آوردند و تعمید گرفتند.

۹ی شب خداوند در رؤیا به پولُس گفت: «هی ترس و بیم نداشته باش، به تعالیم

خود ادامه بده و دست از کار نش. ۱۰زیرا من با تو هستم و هیچس قادر نخواهد بود

به تو آزاری برساند و در این شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من م باشند.» ۱۱به

این سبب پولُس مدت ی سال و شش ماه در آنجا ماند و کالم خدا را به ایشان تعلیم

م داد.

۱۲اما هنام که گالیون به سمت وال روم در یونان مأمور خدمت شد، یهودیان

دسته جمع بر سر پولُس ریخته او را به محمه کشیدند ۱۳و گفتند: «این شخص مردم

را وا م دارد که خدا را با روشهائ که خالف قانون است پرستش نمایند.» ۱۴پولُس

هنوز حرف نزده بود که گالیون خطاب به یهودیان گفت: «ای یهودیان، اگر جرم و

جنایت در بین باشد، البته باید به ادعا های شما گوش بدهم. ۱۵اما چون این مسائل

مربوط به کلمات و عنوان و لقب و شریعت خود تان م باشد، باید خود تان آنرا حل و

فصل نمائید. من نم خواهم در چنین اموری قضاوت کنم.» ۱۶سپس آنها را از محمه

بیرون کرد. ۱۷در این موق آن ها سوستینیس را که سرپرست کنیسه بود گرفتند و در پیش

مسند قاض لت و کوب کردند، اما گالیون توجه به این جریان نداشت.

۵۱ / ۸۰
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


بازگشت پولُس به انطاکیه

۱۸پولُس مدت در آنجا ماند و سرانجام با برادران خداحافظ کرد و با کشت عازم سوریه

شد و پریسیال و اکیال را هم همراه خود برد. پولُس در شهر کنخریه سر خود را تراشید،

زیرا چنین نذر کرده بود. ۱۹وقت آن ها به افسس رسیدند، پولُس از همسفران خود جدا

شد و به تنهائ به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت. ۲۰از او خواهش کردند

که بیشتر آنجا بماند اما او قبول نرد. ۲۱او از ایشان خداحافظ کرد و گفت: «اگر خدا

بخواهد باز پیش شما بر م گردم.» و افسس را ترک کرد. ۲۲وقت به ساحل قیصریه

رسید به اورشلیم رفت و پس از سالم و احوالپرس با اهل کلیسا بطرف انطاکیه حرکت

کرد. ۲۳پس از اینه مدت در آنجا اقامت کرد بار دیر به سفر رفت و در سرزمینهای

غالتیه و فریجیه م گشت و شاگردان را تقویت م کرد.

سفر سوم: آپولُس در افسس و قرنتُس

۲۴در این هنام مردی یهودی به نام آپولُس که متولد اسندریه بود به افسس آمد. او

ناطق فصی و در کالم خدا دانا و توانا بود. ۲۵و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از

شور و شوق روحان بود. او به دقت دربارۀ عیس تعلیم م داد ـ اگر چه فقط از تعمید

یحی آگاه داشت. ۲۶او در کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن کرد و در

آنجا بود که پریسیال و اکیال سخنان او را شنیدند و او را پیش خود آوردند و طریقه

خدا را با تفصیل بیشتری برایش شرح دادند. ۲۷وقت م خواست به یونان سفر کند

برادران از او حمایت کردند و به ایمانداران در آن سرزمین نوشتند که با گرم از او

استقبال نمایند و او از موق ورود خود به آنجا به کسان که از راه فیض خدا ایمان آورده

بودند یاری بسیار نمود، ۲۸زیرا در مقابل همه با کوشش بسیار، ب اساس بودن ادعا های

همان مسی ،آورد که عیس کرد و با استفاده از کالم خدا دلیل م یهودیان را ثابت م

وعده شده است.
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پولُس در افسس

۱۹ ۱در آن زمان که آپولُس در شهر قرنتس بود، پولُس از راه خشه مسافرت م کرد
س رسید و در آنجا با تعدادی شاگردان برخورد کرد. ۲از آنها پرسید: «آیا وقتسفتا به ا

ایمان آوردید، روح القدس را یافتید؟» آن ها در جواب گفتند: «نخیر، ما حت خبر هم

نداشتیم که روح القدس وجود دارد.» ۳پولُس به ایشان گفت: «پس چه نوع تعمیدی

گرفتید؟» گفتند: «تعمید یحی.» ۴پولُس فرمود: «تعمیدی که یحی م داد نشانۀ توبه

بود و او به مردم م گفت که به آن شخص که بعد از او م آید، یعن به عیس، ایمان

بیاورند.» ۵وقت آن ها این را شنیدند به نام عیس خداوند تعمید گرفتند ۶و هنام که

پولُس بر سر آنها دست نهاد روح القدس بر آنها نازل شد و به زبانها صحبت کرده و

پیشوی م نمودند. ۷این مردان، جمعاً حدود دوازده نفر بودند.

۸پولُس به کنیسه رفت و مدت سه ماه در آن شهر با شجاعت تمام صحبت م کرد و با

استدالل مباحثه م نمود و م کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاه خدا متقاعد

سازد. ۹اما عده ای از آنها سندل بودند و ایمان نم آوردند و برعس، از طریقه خدا

پیش مردم بد گوئ م کردند. بنابراین پولُس از آنها کناره گیری کرد و شاگردان را به

جای دیری برد و همه روزه در تاالر سخنران طیرانُس مجلس بحث برپا م کرد.

۱۰این پروگرام به مدت دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمی ساکنان ایالت

آسیا اعم از یهودی و یونان کالم خداوند را شنیدند.

پسران اسیوا

۱۱خدا به دست پولُس معجزات بزرگ نشان م داد. ۱۲به طوری که مردم دستمالها و

پیش بندهای را که با بدن پولُس تماس یافته بود، م بردند و بر بدن مریضان م گذاشتند

و آنها از امراض خود شفا م یافتند و ارواح ناپاک از آنها خارج م گشت. ۱۳اما در این

زمان عده ای از جادوگران سیار یهودی خواستند که با ذکر نام عیس خداوند ارواح
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ناپاک را اخراج نمایند. آنها چنین م گفتند: «ترا به عیس که پولُس بشارت م دهد

قسم م دهم.» ۱۴و هفت نفر از پسران شخص بنام اسیوا که ی از سران کاهنان بود

این روش را به کار م بردند. ۱۵اما روح ناپاک جواب داد: «من عیس را م شناسم و

دربارۀ پولُس اطالع دارم اما شما چه کاره هستید؟» ۱۶مردی که روح ناپاک داشت با

چنان قدرت به آنها حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخم از آن خانه فرار

کردند. ۱۷این موضوع به گوش همه ساکنان افسس اعم از یهودی و یونان رسید و همه

را به ترس شدید انداخت و نام عیس خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام

قرارگرفت. ۱۸عدۀ زیادی از کسان که ایمان آورده بودند پیش آمدند و اعتراف کردند که

پیش از آن به جادوگری مشغول بودند. ۱۹و عدۀ زیادی از ساحران کتب جادوگری خود

را جم کردند و پیش مردم سوزانیدند. کتابها را که قیمت گذاشتند، معلوم شد که ارزش

آن ها برابر پنجاه هزار سۀ نقره بود. ۲۰به این ترتیب کالم خداوند منتشر م شد و

قدرت بیشتری م یافت.

شورش در افسس

۲۱پس از این وقای پولُس 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 ببینم.» ۲۲پس دو نفر

از هماران خود یعن تیموتاوس و ارسطوس را به مقدونیه فرستاد و خود او مدت

بیشتری در ایالت آسیا اقامت نمود.

۲۳در این ایام سر و صدای زیادی دربارۀ این طریقه در افسس بلند شد. ۲۴در آنجا

شخص بود بنام دیمیتریوس نقره ساز، که تصاویر نقره ای از بتدۀ آرتمیس (دیانا)

م ساخت و به این وسیله برای صنعتران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود.

۲۵پس او انجمن مرکب از آنها و همچنین صاحبان حرفه های مشابه تشیل داد و

خطاب به ایشان گفت: «ای آقایان، م دانید که سعادت زندگ ما وابسته به این صنعت

است ۲۶و به طوری که م بینید و م شنوید، این پولُس با تبلیغات خود نه فقط در شهر
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ما افسس بله تقریباً در سرتاسر ایالت آسیا عدۀ فراوان را به طرف خود کشیده و گمراه

ساخته است و م گوید که چیزهای ساخته شده به دست انسان، به هی وجه خدایان

نیستند. ۲۷پس خطر تنها در این نیست که شغل ما از اعتبار بیفتد بله این خطر هم

هست که معبد الهۀ بزرگ ما آرتمیس ب ارزش گردد و طول نخواهد کشید که عظمت

خود الهه که مورد پرستش تمام مردم ایالت آسیا و سراسر جهان است از بین برود.»

زدند: «بزرگ است آرتیمیس آن ها این را شنیدند غضبناک گشتند و فریاد م ۲۸وقت

افسسیان.» ۲۹شهر به هم ریخت و مردم غایوس و آرِستَرخُس را که از اهال مقدونیه و از

همراهان پولُس بودند دستیر کردند و کشان کشان به تماشاخانۀ شهر بردند. ۳۰پولُس

م خواست که با جمعیت روبرو شود، اما ایمانداران نذاشتند. ۳۱حت عده ای از

بزرگان ایالت آسیا که با پولُس رفاقت داشتند، پیش او فرستاده و اصرار کردند که در

تماشاخانۀ شهر جان خود را خطر نیندازد. ۳۲دراین میان دسته ای ی چیز م گفتند و

دسته ای چیز دیر، زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود و اغلب آنها اصال دلیل جم شدن

خود را نم دانستند. ۳۳اما عده ای گمان بردند اسندر 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 نماید. ۳۴اما وقت مردم فهمیدند که اسندر

یهودی است، همه با ی صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم فریاد م کردند: «بزرگ

است آرتیمیس افسسیان.»

۳۵سرانجام شاروال مردم را خاموش کرد و گفت: «ای مردان افسس، همه بدون استثناء

م دانند که شهر ما افسس حافظ بتدۀ آرتیمیس بزرگ و حافظ سن مقدس است که

از آسمان به زمین آمده است. ۳۶و از آنجا که این حقایق غیر قابل انار است، صالح

تان بر این است که آرام باشید و ندانسته کاری ننید. ۳۷این مردان که شما به عنوان

مالمت به اینجا آورده اید، نه به معبد ما دستبرد زده اند و نه نسبت به الهۀ ما سخن

کفرآمیز گفته اند. ۳۸پس اگر دیمیتریوس و همارانش ادعای بر ضد کس دارند، درِ

محاکم باز است و فرمانداران نیز حاضرند، آن ها م توانند در آنجا بر ضد یدیر
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شایت نمایند. ۳۹اگر مسائل دیری در پیش است، باید در ی جلسۀ رسم حل و

فصل شود. ۴۰زیرا این خطر در پیش است که به خاطر کار امروز مالمت به اخاللری

شویم. در حال که هی دلیل برای آن وجود ندارد و هی جواب هم برای این شورش

نداریم.» ۴۱این را گفت و حاضران مجلس را رخصت کرد.

مسافرت پولُس به مقدونیه و یونان

۲۰ ۱همینه فتنه خاموش شد، پولُس شاگردان را طلبید و پس از تشویق آنها
خداحافظ کرد و عازم مقدونیه شد. ۲او در آن ناحیه م گشت و همه جا با سخنان خود

به شاگردان دلرم م داد و به این ترتیب به یونان رسید. ۳پس از سه ماه اقامت در

آنجا، هنام که خواست با کشت به سوریه برود، یهودیان بر ضد او توطئه چیدند.

بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. ۴همراهان او عبارت بودند از

سوپاترس بیریه ای و آرِستَرخُس و سُندُس تسالونی و غایوس دربه ای و تیموتاوس و

تیخیاس و تروفیمس که از اهال ایالت آسیا بودند. ۵اینها زودتر از ما رفتند و در شهر

ترواس در انتظار ما ماندند. ۶خود ما پس از ایام عید فطیر از فیلپ سوار کشت شدیم و

پن روز بعد در بندر ترواس به آنها رسیدیم و ی هفته در آنجا ماندیم.

آخرین بازدید پولُس از ترواس

۷در شب یشنبه وقت ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جم شدیم، پولُس به

علت آنه روز بعد عازم سفر بود به تفصیل برای آنها صحبت کرد و تا نصف شب به

سخنان خود ادامه داد. ۸در باالخانه ای که ما در آن جم شده بودیم، چراغهای زیادی

روشن بود. ۹جوان به نام افتیخُس پیش کلین نشسته بود و همین طور که پولُس

صحبت م کرد رفته رفته خوابش گرفت، باالخره خواب کامال بر او غالب شد و از منزل

سوم به زیر افتاد و وقت او را برداشتند، مرده بود. ۱۰پولُس پائین رفت و خود را روی او

انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنها گفت: «ناراحت نباشید، او هنوز زنده است.»
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۱۱پس پولُس دوباره باال رفت و نان را پاره کرد و خورد. و پس از صحبت های بسیار که

تا سپیدۀ صب به طول انجامید پولُس شهر را ترک کرد. ۱۲و آنها آن جوان را زنده به

خانه بردند و خاطر همه از این بابت کامال جم شد.

سفر بحری از ترواس به میلیتُس

۱۳ما قبل از دیران به طرف کشت رفتیم، و به طوری که، پولُس قبال قرار گذاشته بود به

سوی اَسس حرکت کردیم تا در آنجا پولُس را سوار کشت کنیم. زیرا او قصد داشت که

جا شد او را سوار کشتس با ما یپولُس در اَس به آنجا برود. ۱۴وقت از راه خش

نمودیم و به بندر میلیتُس آمدیم. ۱۵روز بعد از راه بحر به مقابل جزیرۀ خیوس رسیدیم و

روز دوم از آنجا به جزیرۀ ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتُس شدیم، ۱۶زیرا

پولُس 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 امان قبل از روز

پِنتیاست در اورشلیم باشد.

خداحافظ پولُس با رهبران کلیسای افسس

۱۷پولُس از میلیتُس پیام به افسس فرستاد و رهبران کلیسا را خواست. ۱۸وقت آن ها

رسیدند به آنها گفت: «شما م دانید که از اولین روزی که من به ایالت آسیا پا گذاشتم

در تمام اوقات که با شما بودم چونه رفتار نمودم ۱۹یعن با کمال تواض و با اشها و

زحمات که به وسیلۀ دسیسه های یهودیان برای من پیش م آمد، مانند ی غالم خداوند

چیز دری دانید که من برای خیر و صالح شما از هی را خدمت کردم. ۲۰شما م

نردم. من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه های تان تعلیم دادم.

۲۱من به یهودیان و یونانیان اخطار کردم، که آن ها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا

روی آورند و به خداوند ما عیس ایمان داشته باشند. ۲۲اکنون در بندگ روح القدس در

راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی نم دانم ۲۳جز اینه روح القدس
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در هر شهر به طور آشار مرا خبر م دهد، که حبس ها و سخت ها در انتظار من است.

۲۴اما ادامه زندگ برای من آنقدر ارزش ندارد که از خاطر جان خود پریشان باشم. تنها

آرزوی من این است که وظیفۀ خود را انجام دهم و خدمت را که عیس خداوند به من

سپرده بود، یعن اعالم مژدۀ فیض خدا را به پایان برسانم.

۲۵و اکنون خاطر جم هستم که هیچی از شما که برای اعالم پادشاه خدا با شما

رفت و آمد داشته ام، دیر روی مرا نخواهد دید. ۲۶بنابراین امروز به شما م گویم: اگر

کس از شما هالک شود من مسئول نیستم، ۲۷زیرا برای اعالم تمام مقاصد خدا به شما

از هی کاری کوتاه نرده ام. ۲۸متوجه خود و متوجه آن گله ای باشید که روح القدس

شما را به نظارت آن برگزیده است و چون چوپانان، کلیسائ را که خداوند با خون خود

خریده است پرورش دهید. ۲۹من م دانم که بعد از رفتن من گرگهای درنده به میان شما

خواهند آمد که به گله دلسوزی نخواهند کرد. ۳۰و حت در میان خود شما کسان پیدا

خواهند شد، که حقیقت را تغییر داده، پیروان را به دنبال خود خواهند کشید. ۳۱پس

آگاه باشید و فراموش ننید که چونه دائماً مدت سه سال، روز و شب شما را تعلیم

دادم و برای شما اش ریختم.

۳۲اکنون شما را به خدا و کالم فیض بخش او م سپارم. کالم که قادر است شما را بنا

کند و برکات را که میراث مقدسان اوست، به شما عطا فرماید. ۳۳من به پول یا لباس

کس چشم ندوخته ام. ۳۴خود تان م دانید که با این دستها زحمت کشیده ام و ضروریات

خود و همراهانم را به دست آورده ام. ۳۵من عمال به شما نشان داده ام که ما باید زحمت

بشیم و ناتوانان را یاری نمائیم. و سخنان عیس خداوند را به یاد داشته باشیم که

فرمود: «بخشیدن از گرفتن فرخنده تر است.»»

۳۶وقت پولُس سخنان خود را به پایان رسانید با همۀ آنها زانو زد و دعا کرد. ۳۷همه با

صدای بلند گریه م کردند و او را در آغوش م گرفتند و م بوسیدند. ۳۸آنچه بیش از هر

چیز آنها را غمین م ساخت این بود، که پولُس گفته بود دیر آن ها روی او را
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نخواهند دید. پس او را تا کشت بدرقه نمودند.

سفر پولُس به اورشلیم

۲۱ ۱ما از آنها خداحافظ 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 رفتیم.

۲درآنجا کشت ای دیدیم که عازم فنیقیه بود، پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم.

۳همینه قبرس از دور نمایان شد ما از طرف جنوب آن گذشتیم و به سفر خود به سوی

سوریه ادامه دادیم و در بندر صور لنر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشت را در

آنجا خال کنند. ۴در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و هفت روز پیش آنها ماندیم. آن ها

با الهام روح خدا به پولُس اصرار کردند، که به اورشلیم نرود. ۵و چون وقت ما به پایان

رسید بار دیر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمی آنها با زنان و اطفال شان ما را تا

خارج شهر بدرقه کردند. آناه در ساحل بحر زانو زدیم و دعا کردیم ۶و با یدیر

خداحافظ نمودیم. وقت ما سوار کشت شدیم آنها به خانه های خود بازگشتند.

۷از صور به سفر بحری خود ادامه دادیم و به شهر پتوالمائیس رسیدیم. در آنجا برادران

را مالقات نمودیم و روزی را با آنها به سر آوردیم. ۸روز بعد آنجا را ترک کرده به

قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپس مبشر که ی از آن هفت نفری بود که در اورشلیم

انتخاب شده بودند، رفتیم و پیش او ماندیم. ۹فیلیپس چهار دختر باکره داشت که

هم پیشوی م کردند. ۱۰پس از چند روز ی نفر نب به نام آکابوس از یهودیه به

آنجا رسید. ۱۱او پیش ما آمد و کمربند پولُس را برداشت و دست و پای خود را با آن

بست و گفت: «آنچه روح القدس م گوید: این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب

این کمربند را اینطور خواهند بست و او را به دست بیانان خواهند سپرد.»

۱۲وقت این را شنیدیم هم ما و هم اهال آن شهر به پولُس التماس نمودیم که از رفتن به

اورشلیم صرف نظر نماید. ۱۳اما پولُس در جواب گفت: «این چه کاری است که شما
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م کنید؟ چرا با اشهای خود دل مرا م شنید؟ من نه فقط حاضرم زندان شوم، بله

حاضرم در اورشلیم به خاطر عیس خداوند بمیرم.» ۱۴چون سخنان ما در او اثری نرد

دست برداشتیم و گفتیم: «باشد! هرچه خداوند م خواهد همان بشود.»

۱۵بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم. ۱۶چند نفر از شاگردان

مقیم قیصریه هم ما را همراه کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و ی از

ایمانداران اولیه بود، بردند.

دیدار پولُس از یعقوب

۱۷وقت به اورشلیم رسیدیم برادران با گرم از ما استقبال کردند. ۱۸روز بعد پولُس

همرای ما بدیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. ۱۹پس از سالم

و احوالپرس، پولُس از کارهای که خدا به وسیلۀ او در میان ملتهای غیر یهود انجام داده

بود گزارش کامل به آن ها داد. ۲۰آنها وقت این را شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس

به پولُس گفتند: «ای برادر، همان طور که م بین هزاران نفر از یهودیان ایمان آورده اند

و همۀ آن ها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. ۲۱برای آن ها گفته شده است که تو به

که از شریعت موس ده ونت دارند تعلیم مانه سکه در کشورهای بی یهودیان

اطاعت ننموده فرزندان خود را سنت ننند و دیر رسوم خود را ناه ندارند. ۲۲چه

کنیم؟ آنها حتماً از آمدن تو با خبر خواهند شد. ۲۳پس هرچه به تو م گوئیم انجام بده.

در اینجا چهار نفر هستند که نذری نموده اند. ۲۴تو همراه آنها برو و با آن ها مراسم تطهیر

را به جای بیاور و خرج ایشان را هم قبول کن تا آن ها بتوانند سرهای خود را بتراشند و

به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هی حقیقت وجود ندارد بله

برعس، تو هم مطابق شریعت زندگ م کن. ۲۵و اما در خصوص غیر یهودیان که

م خود را کتباً به اطالع آن ها رسانیده ایم تا از خوردن غذاهائح ایمان آوردند، ما قبال

که به بت ها تقدیم م گردد و خون و گوشتِ حیوان خفه شده و از زنا پرهیز کنند.»
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۲۶پس روز بعد پولُس آن چهار نفر را همراه خود برد و با آنها مراسم تطهیر را به جا آورد

و بعد از آن داخل عبادتاه در اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را، که در آخر

آن باید برای هر ی از آنها قربان گذرانیده شود اعالم نمود.

توقیف پولُس در عبادتاه

۲۷هنوز دوره هفت روزه تطهیر به پایان نرسیده بود، که بعض از یهودیان مقیم ایالت

آسیا پولُس را در عبادتاه دیدند. آنها مردم را تحری کردند و پولُس را گرفتند ۲۸و

فریاد زدند: «ای مردان اسرائیل کم کنید، این همان کس است که در همه جا بر ضد

قوم ما و شریعت موس و این مان تعلیم م دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به این

عبادتاه آورده و این مان مقدس را نجس کرده است.» ۲۹(آنها قبال تروفیمس از

اهال افسس را همراه پولُس در شهر دیده بودند و گمان م کردند که پولُس او را به

عبادتاه آورده است.) ۳۰تمام شهر به هم خورد، مردم هجوم آوردند و پولُس را گرفته از

عبادتاه بیرون کشیدند و فوراً درهای عبادتاه بسته شد. ۳۱وقت مردم م خواستند او

را بشند، به قوماندان فرقۀ روم خبر رسید که همۀ ساکنان اورشلیم شورش کرده اند.

۳۲او فوراً با عساکر و صاحب منصبان خود به سوی جمعیت شتافت. وقت یهودیان

فرمانده و عساکر را دیدند از زدن پولُس دست برداشتند، ۳۳دراین موق قوماندان به

پولُس نزدی شد و او را دستیر ساخت و امر کرد که او را با دو زنجیر ببندند. آناه

پرسیدند: «این مرد کیست و چه خطائ کرده است؟» ۳۴بعض از آنها به صدای بلند

ی چیز م گفتند و بعض ها چیز دیر و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از

حقیقت امر مطل شود، فرمان داد که او را به قشله ببرند. ۳۵وقت به زینه های فرقه

رسیدند، عساکر به سبب خشم جماعت مجبور شدند پولُس را روی شانه های خود ببرند،

۳۶زیرا مردم به دنبال آنها افتاده و دائماً فریاد م زدند: «او را بشید.»

دفاع پولُس
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ده ۳۷هنوز داخل قشله نشده بودند که پولُس رو به قوماندان کرد و پرسید: «اجازه م

چیزی بویم؟» قوماندان جواب داد: «تو یونان هم م دان؟ ۳۸پس تو آن مصری ای

نیست که چندی پیش فتنه ای بر پا کرد و چهار هزار آدمش را با خود به بیابان برد؟»

۳۹پولُس گفت: «من یهودی هستم، اهل شهر ترسوس قیلیقیه و تبعۀ ی شهر بزرگ و

مهم هستم. خواهش م کنم اجازه بده تا با مردم صحبت کنم.» ۴۰وقت قوماندان به او

اجازه داد او باالی زینه ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست خاموش

باشند و همینه کامال خاموش شدند به زبان عبران خطاب به آنها چنین گفت:

۲۲ ۱«ای برادران و پدران، به دفاع که هم اکنون به عرض شما م رسانم توجه
فرمائید.» ۲وقت آن ها دیدند پولُس به زبان عبران با ایشان صحبت م کند، خاموش تر

ترسوس نفر یهودی از اهال شدند و گوش دادند. پولُس ادامه داد و گفت: ۳«من ی

قیلیقیه هستم، ول در این شهر در خدمت غماالئیل 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 بودم. ۴و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار م رسانیدم و

آنها را، چه مرد و چه زن به زندان م انداختم. ۵کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود

شاهد هستند، زیرا ایشان نامه هائ به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا به آن ها

معرف کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته، برای تنبیه به

اورشلیم بیاورم.

سخنان پولُس دربارۀ ایمان خود به مسی
(همچنین در اعمال رسوالن ۹: ۱ ‐ ۱۹؛ ۲۶: ۱۲ ‐ ۱۸)

۶اما وقت در راه بودم، در حوال دمشق نزدی ظهر، ناگهان نور شدیدی از آسمان به

دور من درخشید. ۷من به زمین افتادم و صدائ شنیدم که م گفت: «شائول، شائول،

؟» جواب داد: «من عیس؟» ۸پرسیدم: «ای خداوند، تو کیستکن چرا بر من جفا م

ناصری هستم که از تو جفا م بینم.» ۹همراهان من نور را م دیدند اما صدای کس را
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که با من صحبت م کرد نم شنیدند. ۱۰من عرض کردم: «خداوندا چه کنم؟» خداوند به

من گفت: «برخیز و بسوی دمشق برو و در آنجا کارهائ که به تو واگذار م شود به تو

گفته خواهد شد.» ۱۱چون به علت درخشندگ آن نور من نابینا شده بودم، همراهانم

دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند.

۱۲در دمشق شخص به نام حنانیا زندگ م کرد، که مردی خداترس، تاب شریعت، و در

بین یهودیان نی نام بود. ۱۳او پیش من آمد و در کنار من ایستاد و گفت: «ای برادر

شائول، بینا شو.» که فوراً بینا شدم و به او ناه کردم. ۱۴او ادامه داده گفت: «خدای

پدران ما تو را برگزیده است تا ارادۀ او را درک نمائ، و بندۀ عادل او را ببین و صدای

او را از دهان خودش بشنوی، ۱۵زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او م شوی و به

آنچه دیده و شنیده ای شهادت خواه داد. ۱۶حاال چرا معطل هست؟ برخیز، تعمید

بیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو.»

وظیفۀ پولُس در میان غیر یهودیان

۱۷وقت دوباره به اورشلیم آمدم، ی روز در عبادتاه دعا م کردم که به حالت جذبه

فرو رفتم ۱۸و در رؤیا عیس را دیدم که م گفت: «زود برخیز و اورشلیم را ترک کن

زیرا اهال این شهر شهادت ترا دربارۀ من قبول نخواهند کرد.» ۱۹گفتم: «خداوندا اینها

م دانند که من همان شخص هستم که مؤمنان ترا به زندان م انداختم و در کنیسه ها آنها

را م زدم ۲۰و وقت خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا ایستاده بودم و با

آن کار موافقت کردم و نهبان لباسهای قاتالن او بودم.» ۲۱اما او به من فرمود: «من تو

را به جاهای دور و پیش مردم غیر یهود خواهم فرستاد.»»

پولُس و قوماندان روم

۲۲جمعیت تا اینجا به او گوش م دادند، اما وقت این جمله را به زبان آورد، بار دیر

فریاد کردند: «او را بشید، چنین کس نباید زنده بماند.» ۲۳در همان وقت که مردم با
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هیاهو لباسهای خود را در هوا تان م دادند و گرد و خاک بلند م کردند، ۲۴قوماندان

امر کرد پولُس را داخل قشله نمایند و با تازیانه از او تحقیقات کنند تا معلوم شود به چه

علت این هیاهو برضد او برپا شده است. ۲۵وقت او را برای قمچین زدن بستند، پولُس

از صاحب منصب که آنجا ایستاده بود پرسید: «آیا شما اجازه دارید ی نفر روم را

بدون آنه سرش حم شده باشد، بزنید؟» ۲۶وقت صاحب منصب اینرا شنید، پیش

قوماندان رفت و گفت: «تو م دان چه م کن؟ این مرد ی از اتباع روم است.»

۲۷قوماندان پیش پولُس رفت و از او پرسید: «بو ببینم، آیا تو روم هست؟» پولُس

۲۸قوماندان گفت: «برای به دست آوردن این تابعیت من قیمت گزاف «.گفت: «بل

پرداخته ام.» پولُس گفت: «اما من با آن به دنیا آمدم.» ۲۹پس آن ها که م خواستند از

پولُس تحقیقات کنند، با عجله از آنجا دور شدند و قوماندان هم، که به امر او پولُس را

بسته بودند، وقت فهمید او تبعۀ روم است، بسیار ترسید.

پولُس در حضور شورای یهودیان

۳۰در روز بعد چون قوماندان م خواست، علت موضوع و حقیقت امر را بداند، بندهای

پولُس را باز کرد و امر کرد سران کاهنان و شورای یهود تشیل جلسه دهند و سپس

پولُس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنها بایستد.

۲۳ ۱پولُس با دقت به اعضای شورا ناه کرد و گفت: «ای برادران، من تا به امروز
در حضور خدا با وجدان پاک زندگ کرده ام.» ۲دراین هنام کاهن اعظم، حنانیا، به

کسان که در کنار پولُس ایستاده بودند، امر کرد که به دهانش مشت بزنند. ۳پولُس به او

گفت: «ای دیوار سفید شده، خدا ترا خواهد زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق شریعت در

مورد من قضاوت نمای و حاال بر خالف آن امر م کن که مرا بزنند.» ۴حاضران گفتند:

«به کاهن اعظم خدا اهانت م کن؟» ۵پولُس گفت: «ای برادران، من نم دانستم که او

کاهن اعظم است. م دانم که تورات م فرماید: «به پیشوای قوم خود ناسزا نو.»»
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۶وقت پولُس فهمید، که بعض از آنها صدوق و بعض فریس هستند با صدای بلند

گفت: «ای برادران، من فریس و فریس زاده ام و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز

مردگان در اینجا محاکمه م کنند.» ۷با این سخن میان فریس ها و صدوق ها اختالف

افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. ۸(صدوق ها منر روز قیامت و وجود فرشته یا

روح هستند ول، فریس ها به وجود اینها عقیده دارند.) ۹سر و صدای زیادی در

برخاسته گفتند: «ما در این مرد هی مجلس بلند شد و چند نفر از علمای فرقۀ فریس

تقصیری نم بینم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته ای با او سخن نفته باشد.»

۱۰اختالف زیادتر شد و قوماندان از ترس اینه مبادا پولُس را ته ته کنند، فرمان داد

عساکر به مجلس داخل شوند و پولُس را از میان جمعیت خارج ساخته و به قشله ببرند.

۱۱در شب همان روز خداوند به پولُس ظاهر شد و فرمود: «دل قوی دار، چون همان طور

«.که در اورشلیم دربارۀ من شهادت دادی در روم نیز باید چنان کن

دسیسه برضد پولُس

۱۲وقت روز شد بعض از یهودیان دور هم جم شدند و سوگند یاد کردند، که تا پولُس

را نشند بهی خوردن و یا نوشیدن لب نزنند. ۱۳در این دسیسه بیش از چهل نفر

شرکت داشتند. ۱۴آنها پیش سران کاهنان و بزرگان رفتند و گفتند: «ما سوگند خورده ایم

تا پولُس را نشیم لب به غذا نزنیم. ۱۵بنابراین شما و اعضای شورا به بهانۀ اینه

م خواهید در سوابق پولُس تحقیقات بیشتری نمائید، از قوماندان تقاضا کنید او را فردا

پیش شما بیاورد. ما ترتیب داده ایم که او را پیش از اینه به اینجا برسد بشیم.»

۱۶اما خواهرزادۀ پولُس از این دسیسه با خبر شد و به قشله رفت و پولُس را خبر داد.

۱۷پولُس ی از صاحب منصبان را صدا زده گفت: «این جوان را پیش قوماندان ببر،

م خواهد موضوع را به عرض او برساند.» ۱۸صاحب منصب او را پیش قوماندان برد و

به او گفت: «پولُس زندان بدنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما
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بیاورم. او م خواهد موضوع را به عرض برساند.» ۱۹قوماندان دست او را گرفته به

کناری کشید و محرمانه از او پرسید: «چه م خواه بوی؟» ۲۰او گفت: «یهودیان

نقشه کشیده اند که از شما تقاضا نمایند پولُس را فردا به شورا ببرید. بهانه آنها این است

که م خواهند در مورد او اطالعات دقیقتری به دست آورند. ۲۱به حرفهای آنها توجه

ننید، زیرا بیش از چهل نفر از ایشان در کمین او نشسته اند و قسم خورده اند که تا او را

نشند چیزی نخورند و ننوشند. آنها اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار

موافقت شما م باشند.» ۲۲به این ترتیب قوماندان آن جوان را رخصت کرد و به او

اخطار نمود، که نباید از اطالعات که در اختیار او گذاشته است کس با خبر شود.

انتقال پولُس به قیصریه

۲۳سپس قوماندان دو نفر صاحب منصب را صدا زد و به آن ها گفت: «دو صد عسر

پیاده و هفتاد سواره نظام و دو صد نیزه دار آماده کنید تا امشب ساعت نُه به قیصریه

وال سلیبروند. ۲۴و چند اسپ برای پولُس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به ف

تحویل دهید.» ۲۵او نامه ای هم به این مضمون نوشت:

۲۶«کلودیوس لیسیاس به جناب وال فلیس سالم م رساند. ۲۷این مرد را

یهودیان گرفته اند و قصد داشتند او را بشند، اما وقت فهمیدم که او ی نفر

روم است من با عساکر خود به آنجا رفته او را از چن ایشان بیرون آوردم ۲۸و

از آنجا که م خواستم علت تهمت او را بفهمم او را به شورای ایشان بردم. ۲۹اما

متوجه شدم که موضوع مربوط به اختالف عقیدۀ آن ها در خصوص شریعت خود

رده است. ۳۰پس وقتشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد ن

فهمیدم که آن ها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، فوراً او را پیش شما

فرستادم و به مدعیان او نیز امر کرده ام، که دعوی خود را در پیشاه شما به عرض

برسانند.»
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۳۱عساکر مطابق اوامری که گرفته بودند، پولُس را تحویل گرفته و او را شبانه به

انتیپاتریس رسانیدند. ۳۲فردای آن روز همه بجز سواران که پولُس را تا به مقصد

همراه م کردند به قشله برگشتند. ۳۳سواران به وقت رسیدن به قیصریه نامۀ مذکور را به

وال تقدیم نموده و پولُس را به او تحویل دادند. ۳۴وال وقت نامه را خواند، از پولُس

پرسید که اهل کدام والیت است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است ۳۵به او گفت:

«وقت مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد.» و فرمان داد او را در قصر

هیرودیس تحت نظر ناه دارند.

وال سلیمحاکمه پولُس در حضور ف

۲۴ ۱بعد از پن روز، کاهن اعظم، حنانیا، همراه چند نفر از بزرگان و ی وکیل به
نام ترتُلُس به قیصریه رسیدند و شایت خود را برضد پولُس به اطالع وال رسانیدند.

ایت خود را این طور شروع کرد: «عالیجناب، والرتُلُس شپولُس را خواستند ت ۲وقت

فلیس، با توجه به اینه در ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده ای که برای

بهبود وض ملت ما بعمل آورده اید، از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم، ۳وظیفۀ خود

م دانیم پیوسته و در هر جا سپاسزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنمائیم. ۴و اما،

برای اینه زیاد وقت شما را نیریم، تقاضا دارم با آن لطف همیش خود تان به

عرایض مختصر ما توجه فرمائید، ۵به ما ثابت شده است که این شخص ی آشوبر

فاسدی است که در سرتاسر عالم میان همۀ یهودیان اختالف انداخته و همچنین از

سرکردگان فرقۀ ناصری است ۶و حت کوشش م کرد خانه پاک خدای ما را آلوده

گرداند. اما ما او را دستیر کردیم و م خواستیم مطابق شریعت خود محاکمه کنیم.

۷ول لیسیاس قوماندان آمد و با زور او را از دست ما گرفت. ۸و به مدعیان او امر کرد به

حضور شما بیایند. اگر خود شما از او تحقیقات نمائید، حقیقت ادعای ما برای تان

روشن خواهد شد.» ۹یهودیان تمام حرفهای ترتُلُس را در این باره تأیید کردند.
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دفاع پولُس در حضور فلیس

۱۰وقت وال به پولُس اشاره کرد که سخن بوید، او به این تهمت ها جواب داده گفت:

«با اطالع از اینه شما سالیان درازی است که بر این ملت قضاوت م کنید؛ پس با

اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع م کنم. ۱۱حقیقت امر بر شما معلوم خواهد

شد. از روزی که من برای عبادت به اورشلیم رفته بودم بیش از دوازده روز نم گذرد

۱۲و هی کس مرا ندیده است که در عبادتاه و یا در کنیسه ها و یا در داخل شهر با

کس مباحثه کنم و یا مردم را به گرد خود جم نمایم. ۱۳برای اثبات تهمت های که

برضد من م آورند، هیچونه مدرک در دست ندارند. ۱۴اما در حضور شما اعتراف

م کنم که در پرستش خدای پدران خود، طریقه ای را که آنها بدعت (راه غلط)

م خوانند پیروی م نمایم. من به هر چه در تورات و نوشته های پیغمبران آمده است،

اعتقاد دارم. ۱۵من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم

برای نیان و هم برای بدان قیامت در پیش است. ۱۶بنابراین با چنین امیدی، نهایت

کوشش خود را م کنم که در همۀ احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده ای داشته

باشم.

برای ملت خود ببرم و قربان ۱۷من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعانات

اه پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کار ها بودم، نه جمعیتذرانم. ۱۸در عبادتب

به دور من جم شده بود و نه اغتشاش در کار بود ۱۹که چند تن از یهودیان ایالت آسیا

مرا در آنجا دیدند و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از

من شایت دارند خود شان آنرا اظهار نمایند، ۲۰یا اینها بویند، که وقت در حضور

شورا ایستاده بودم چه خطای از من سر زده ۲۱جز اینه در میان آنها با صدای بلند

گفتم: من بخاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه م شوم.»

حبس پولُس در قیصریه
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۲۲فلیس که خودش از این طریقه اطالع کامل داشت، محاکمه را به تعویق انداخت و

کنم.» ۲۳و به ی گفت: «من فتوای خود را موکول به آمدن قوماندان لیسیاس م

صاحب منصب امر کرد، که پولُس را تحت نظر بیرد و تا اندازه ای او را آزاد بذارد و

مان آمد و رفت دوستان او که برای رف احتیاجاتش م آمدند نشود.

۲۴چند روز بعد فلیس با دروسله، همسر خود که زن یهودی بود، به آنجا آمد و دنبال

گوش داد. ۲۵اما وقت عیس پولُس فرستاد و به سخنان پولُس دربارۀ ایمان به مسی

دنبالۀ سخن به عدالت، پرهیزکاری و کیفر آینده کشیده شد، فلیس ترسان شد و اظهار

داشت: «فعال کاف است، هرگاه فرصت مناسب دست دهد، باز هم دنبال تو م فرستم.»

۲۶در عین حال از پولُس توق پول داشت و به همین دلیل غالباً او را م خواست و با او

مباحثه م نمود.

۲۷پس از دو سال پرکیوس فستوس جانشین فلیس گردید. فلیس چون م خواست

رضایت یهودیان را جلب نماید، پولُس را همچنان در زندان نهداشت.

دادخواه پولُس

۲۵ ۱فستوس سه روز بعد از آنه زمام امور را در دست گرفت از قیصریه به اورشلیم
رفت. ۲سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی خود را برضد پولُس به اطالع او

رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند ۳که به آنها لطف نماید و پولُس را به اورشلیم

بفرستد. آنها در کمین بودند تا او را بین راه به قتل برسانند. ۴فستوس جواب داد:

«پولُس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا بر م گردم. ۵بنابر این

کسان از شما که برای شان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این شخص

خطای کرده است، برضد او اقامه دعوی نمایند.»

۶فستوس تقریباً هشت یا ده روز در اورشلیم بسر برد و سپس به قیصریه مراجعت کرد.
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روز بعد در محمه حضور یافت و امر کرد پولُس را بیآورند. ۷وقت پولُس وارد شد،

یهودیان که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند و تهمت های سخت برضد او ذکر

کردند که قادر به اثبات آن ها نبودند. ۸پولُس از خود دفاع کرده گفت: «من نه نسبت به

شریعت یهود مرتب خطای شده ام و نه برضد عبادتاه و امپراطور اقدام کرده ام.»

۹اما فستوس که م خواست مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پولُس کرد و گفت: «آیا

م خواه به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی؟» ۱۰پولُس

جواب داد: «من هم اکنون در محمۀ امپراطور یعن در آنجای که باید محاکمه شوم

ایستاده ام. چنانه خود شما به خوب آگاهید، من مرتب هی جرم برضد یهودیان

نشده ام. ۱۱اگر مجرم هستم و چنانه کاری کرده ام که مستوجب اعدام است، از مرگ

نم گریزم. اما اگر مرتب هیچی از اعمال که این اشخاص به من نسبت م دهند

نشده ام، هی کس حق ندارد مرا به دست آنها بسپارد. من تقاضا م کنم که امپراطور

شخصاً به دوسیه من رسیدگ نماید.» ۱۲فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود

جواب داد: «حاال که از امپراطور دادخواه م کن به پیشاه امپراطور خواه رفت.»

پولُس در حضور اغریپاس پادشاه

۱۳پس از مدت اغریپاس پادشاه و همسرش برنی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر

مقدم بویند. ۱۴و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولُس را در

اختیار پادشاه گذاشت و گفت: «ی زندان در اینجاست که فلیس او را به من

تحویل داده است. ۱۵وقت به اورشلیم رفتم سران کاهنان و بزرگان یهود از او رسماً به من

شایت کردند و تقاضای محومیت او را داشتند. ۱۶من به آنها جواب دادم که شیوۀ

روم این نیست که متهم را به مدعیان تسلیم نماید، مر آنه اول او را با مدعیان خود

روبرو نموده و به او فرصت بدهد که در مورد این تهمت ها از خود دفاع کند. ۱۷پس

وقت به اینجا آمدند، من بدون تلف وقت، روز بعد در محمه حاضر شدم و امر کردم او

را بیاورند. ۱۸وقت مدعیان او برخاستند و برضد او صحبت کردند، او را به هیچی از

که من انتظار داشتم، مالمت نساختند، ۱۹فقط دربارۀ دین خود شان و شخص جرمهائ
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بنام عیس که مرده و پولُس ادعا م کند زنده است، اختالف عقیده داشتند. ۲۰چون در

بررس این امور دو دل بودم، از او پرسیدم که آیا م خواهد به اورشلیم برود تا در آنجا به

این موضوع رسیدگ شود. ۲۱اما وقت پولُس تقاضا کرد که تا زمان که امپراطور به

کارش رسیدگ نرده تحت نظر بماند، من امر کردم او را تحت نظر ناه دارند تا در

وقت مناسب او را به حضور امپراطور بفرستم.» ۲۲اغریپاس به فستوس گفت: «بسیار

آرزو دارم شخصاً سخنان او را بشنوم.» فستوس جواب داد: «بسیار خوب! فردا سخنان

او را خواهید شنید.»

۲۳روز بعد اغریپاس و برنی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروه از

قوماندانان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس پولُس را حاضر

کردند. ۲۴در این وقت فستوس گفت: «ای اغریپاس پادشاه و ای تمام کسان که در

اینجا حضور دارید، شما مردی را روبروی خود م بینید که اکثر یهودیان، چه در

اورشلیم و چه در اینجا، پیش من از او شایت کرده اند و با فریاد خواسته اند که او نباید

دیر زنده بماند. ۲۵نظر خود من این است که او کاری نرده که مستوجب مرگ باشد،

ول چون او از امپراطور تقاضای دادخواه کرده است، تصمیم گرفتم او را به پیشاه

او بفرستم. ۲۶و چون مطلب مخصوص ندارم که به امپراطور بنویسم، او را در اینجا

پیش شما و مخصوصاً به حضور شما اغریپاس پادشاه آوردم تا در نتیجۀ این تحقیقات

مقدمات، بتوانم مطلب تهیه نموده برای او بنویسم، ۲۷زیرا معقول به نظر نم رسد که

ی زندان را بدون اسناد کاف بنزد امپراطور بفرستم.»

دفاع پولُس در حضور اغریپاس

۲۶ ۱اغریپاس خطاب به پولُس گفت: «ما به تو اجازه م دهیم که از خود دفاع
کن.» پولُس دستهای خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: ۲«ای اغریپاس پادشاه،

برای من کمال خوشوقت است که امروز در پیشاه آن حضرت در خصوص شایات که

یهودیان از من دارند به دفاع بر م خیزم. ۳و بیشتر از این خوشوقتم که عالیجناب به همه

۷۱ / ۸۰
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


آداب و رسوم یهودیان و اختالفات بین آنها آشنائ کامل دارید. تمنا دارم لطف فرموده

به عرایض بنده توجه نمائید.

۴همۀ یهودیان به خوب م دانند که جوان من چونه گذشته است و م دانند که از همان

ابتدا چونه در بین ملت خود و در اورشلیم زندگ کردم. ۵آنها مرا از اول م شناختند و

اگر بخواهند م توانند آن را تصدیق کنند. آن ها م دانند که من عمری را در فریس گری

یعن پیروی از دقیقترین فرقه های دین خود گذرانده ام. ۶و حاال بخاطر امید به آن

وعده ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه م شوم. ۷این همان وعده ای است که

دوازده طایفۀ ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند و از صمیم قلب شب و روز

عبادت م کنند. بل، بخاطر همین امید است، که یهودیان از من شایت کرده اند. ای

پادشاه، ۸چرا به نظر آن جناب محال م آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟

۹خود من روزی این را وظیفۀ خود م دانستم که به هر وسیله ای با عیس ناصری

مخالفت نمایم. ۱۰و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیارات که از سران کاهنان

گرفتم، بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم و وقت آنها را م کشتند بر ضد شان رأی

م دادم. ۱۱مدت زیادی ایشان را در کنیسه ها م زدم و کوشش م کردم آنها را به انار

ایمان شان مجبور سازم. خشم و غضب من بجای رسید که تا شهرهای دوردست آن ها

را تعقیب م کردم و آزار م رسانیدم.

سخنان پولُس دربارۀ ایمان خود

۱۲در چنین حال با داشتن اختیارات تام و اوامری از جانب سران کاهنان به دمشق

م رفتم که ۱۳در هنام ظهر در بین راه، ای پادشاه، نوری روشنتر از نور آفتاب به دور

من و همسفرانم درخشید. ۱۴هم به زمین افتادیم. بعد من صدای شنیدم که به زبان

عبران به من گفت «ای شائول، ای شائول، چرا بر من جفا م کن؟ بر می ها لد زدن

؟» خداوند گفت: «من همان عیسنیست.» ۱۵پرسیدم: «خداوندا تو کیست کار آسان
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هستم که تو به من جفا م رسان. ۱۶برخیز و روی پای خود بایست. من به تو ظاهر شدم

تا تو را به خدمت خود منصوب کنم که دربارۀ آنچه امروز دیده ای و آنچه در آینده

خواه دید شهادت ده. ۱۷من ترا از دست این قوم و نیز از دست ملتهای بیانه که ترا

پیش آنها م فرستم، خواهم رهانید. ترا م فرستم ۱۸تا چشمهای آنها را باز کن و ایشان

را از تاری به روشنائ و از قلمرو شیطان به سوی خدا بازگردان تا از راه ایمان به

من، گناهان شان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا حصه داشته باشند.»

سخنان پولُس دربارۀ خدمات خود

۱۹بنابراین ای اغریپاس پادشاه، من نسبت به رؤیاهای آسمان نافرمان نردم، ۲۰بله

اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سر تا سر یهودیه و سپس در میان مردم

غیر یهود اعالم م کردم که توبه کنند و به سوی خدا برگردند و طوری زندگ کنند، که

شایستۀ این توبه باشند. ۲۱به همین دلیل یهودیان مرا در عبادتاه گرفتند و م خواستند

مرا بشند. ۲۲اما به یاری پروردگار امروز در اینجا ایستاده ام و به همه، به کوچ و

بزرگ، شهادت م دهم و چیزی جز آنچه انبیاء و موس از پیش خبر داده اند به زبان

نم آورم، ۲۳یعن مسی باید درد و رن بشد و اولین کس باشد که پس از مرگ زنده

م شود تا طلوع نور را به این قوم و ملتهای دیر اعالم فرماید.»

دعوت اغریپاس به ایمان

۲۴وقت دفاع پولُس به اینجا رسید، فستوس فریاد زد: «ای پولُس، عقلت را از دست

داده ای! زیادی علم تو را دیوانه کرده است.» ۲۵پولُس جواب داد: «نخیر عالیجناب

فستوس، دیوانه نیستم بله در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان م کنم. ۲۶پادشاه از

این چیزها اطالع دارند و من م توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم. فر نم کنم

در این باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچی از آن ها در خفا صورت

نرفته است. ۲۷ای اغریپاس پادشاه، آیا شما به انبیاء عقیده دارید؟ م دانم که عقیده
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مرا مسیح توان به این زودی م کن دارید.» ۲۸اغریپاس به پولُس گفت: «خیال م

بسازی؟» ۲۹پولُس گفت: «از خدا م خواهم که دیر یا زود نه تنها اعل حضرت بله

جمی کسانیه امروز سخنان مرا م شنوند مثل من بشوند، البته نه مثل من در این

زنجیرها.»

و بقیه حاضران هم برخاستند. ۳۱وقت و برنی اه پادشاه از جا برخاست و وال۳۰آن

از تاالر بیرون رفتند به یدیر گفتند: «این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس

ستوس گفت: «اگر از امپراطور دادخواهباشد انجام نداده است.» ۳۲اغریپاس به ف

نرده بود، م توانست آزاد شود.»

عزیمت پولُس به روم

قرار بر این شد که ما از راه بحر به ایتالیا سفر کنیم، پولُس و چند زندان ۲۷ ۱وقت
به نام یولیوس از فرقۀ اوغُسطُس تحویل دادند. ۲به کشت ر را به صاحب منصبدی

ادرامیتین که عازم بندرهای ایالت آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و اَرِستَرخُس

مقدون از اهال تسالونی همراه ما بود. ۳روز بعد در بندر صیدون لنر انداختیم و

یولیوس به پولُس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و

ضروریات خود را از آنها بیرد. ۴از آنجا بار دیر راه بحر را در پیش گرفتیم و چون

باد از جهت مخالف م وزید از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم ۵و پس از

گذشتن از آب های قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لییه رسیدیم. ۶صاحب منصب در آنجا

ی کشت اسندریه ای را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود.

۷روزهای زیادی به آهست پیش م رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم

و چون باد مخالف ما بود، جهت دیر را در پیش گرفتیم و از کنار دماغۀ سلمون و

ساحل جزیرۀ کریت که پناهاه بود، راندیم. ۸به سخت از آنجا گذشته به نزدییهای شهر

لسائیه به محل به نام «بندر نی» رسیدیم.
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۹زمان زیادی را در آنجا گذرانیده بودیم و دیر ادامۀ سفر ما با خطر روبرو بود، زیرا

مدت زیادی از روز کفاره، که در اوایل خزان است گذشته بود. پس پولُس به آن ها

نصیحت نموده ۱۰گفت: «آقایان، م بینم که سفر ما از اینجا به بعد پر خطر خواهد بود.

به کشت و بار آن خسارت و زیان خواهد رسید و برای خود ما هم تلفات جان خواهد

داشت.» ۱۱اما صاحب منصب به حرفهای ناخدای کشت و صاحب آن بیشتر توجه

داشت تا به سخنان پولُس ۱۲و نظر به اینه آن بندر برای اقامت زمستان نامناسب بود،

اکثر آنها صالح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فینیاس برسند و زمستان را

در آنجا که بندری کریت و رو به شمال غرب و جنوب غرب است بذرانند.

توفان بحری

۱۳پس وقت نسیم جنوب برخاست به گمان آنه به مقصد خود رسیده اند، لنر کشت را

برداشتند و از نزدی کنارۀ کریت گذشتیم. ۱۴اما طول نشید که باد شدیدی که به باد

شمال شرق معروف است از خش بطرف ما برخاست و ۱۵به کشت زد و ما قادر

نبودیم کشت را مستقیماً در خالف جهت باد هدایت کنیم، بنابراین خود را به دست باد

سپردیم تا با جریان آن پیش رویم. ۱۶در پناه جزیرۀ کوچ به نام کاودا با زحمت زیاد

توانستیم قایق کشت را به اختیار خود در آوریم. ۱۷آنها قایق را به کشت سوار کردند و با

طناب اطراف کشت را محم بستند و از ترس اینه مبادا کشت در جاهای کم عمق

خلی سیرتیس گیر کند، بادبان کشت را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش

م رفتیم. ۱۸باد شدید ادامه داشت، به طوری که روز دوم بار کشت را به بحر ریختند

۱۹و در روز سوم اسباب و لوازم کشت را با دست خود به بحر انداختند. ۲۰روزهای زیاد

ر هیوزید و دی خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت م نه آفتاب به چشم م

امیدی به نجات ما نبود.

۲۱وقت که مدت زیادی بدون غذا راه پیمودند، پولُس در میان ایشان ایستاد و گفت:

«ای دوستان، کاش به حرفهای من گوش م دادید و از کریت سفر نم کردید تا از اینهمه
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ضرر و زیان در امان م بودید. ۲۲خوب، حاال که این طور شده از شما م خواهم که

خود را نبازید. هی ضرری به جان کس نخواهد رسید، فقط کشت از دست خواهد

رفت، ۲۳زیرا دیشب فرشتۀ آن خدای که من از او هستم و او را م پرستم، در کنار من

ایستاد ۲۴و گفت: «ای پولُس نترس زیرا تو باید در حضور امپراطور حاضر شوی و خدا

جانِ همۀ همسفرانت را به تو بخشیده است.» ۲۵پس آقایان باید قویدل باشید، زیرا من

به خدا ایمان دارم و م دانم همان طوری که به من گفته است خواهد شد. ۲۶ول به کنارۀ

ی از این جزایر رانده خواهیم شد.»

۲۷وقت شب چهاردهم فرا رسید و ما هنوز در بحیرۀ آدریاتی از این سو به آن سو رانده

م شدیم، نزدی نصف شب مالحان احساس کردند که به خش نزدی م شوند.

و هشت متر رسیدند و به فاصله کوتاه کردند و به عمق تقریباً س ۲۸پس عمق پیمای

دوباره اندازه گیری نمودند و به عمق بیست و هفت متری رسیدند. ۲۹و چون م ترسیدند

که به سن ها بخوریم، چهار لنر از پشت کشت به بحر انداختند و دعا م کردند که

زودتر روز شود. ۳۰مالحان م خواستند کشت را ترک کنند و برای عمل ساختن نقشۀ

خود به بهانه اینه م خواهند لنرها را از پیش کشت به بحر بیندازند، قایق را به آب

انداختند. ۳۱اما پولُس به صاحب منصب و عساکر گفت: «اگر مالحان در کشت نمانند

نجات شما ممن نخواهد بود.» ۳۲پس عساکر طنابهای قایق را بریدند و آن را رها

کردند.

۳۳کم پیش از سپیده دم، پولُس به همه اصرار م کرد که چیزی بخورند. او گفت:

«امروز چهارده روز است که در بالتلیف به سر م برید و چیزی نخورده اید. ۳۴تمنا

دارم چیزی بخورید زیرا نجات جان شما بسته به آنست. موی از سر هیچی از شما کم

نخواهد شد.» ۳۵با این سخنان نان را برداشت و در حضور همۀ آنها پس از آنه خدا را

شر نمود پاره کرد و شروع به خوردن نمود. ۳۶پس همه قویدل گشتند و غذا خوردند.

۳۷(تعداد ما در کشت جمعاً دو صد و هفتاد و شش نفر بود.) ۳۸پس از آنه سیر شدند

بقیۀ غله را به بحر ریختند تا کشت را سب نمایند.
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ستن کشتدرهم ش

۳۹وقت صب شد، مالحان خش را نشناختند اما متوجه خلیج با ساحل ری شدند.

تصمیم گرفتند که در صورت امان کشت را در آنجا به گل بنشانند. ۴۰سپس بند لنر ها

را بریدند و آن ها را در بحر رها کردند و همان موق بندهای سان را هم شُل کردند و

راست به طرف ساحل راندند. ۴۱کشترا ی را باال کشیدند و کشت بادبان پیش کشت

به ی از تپه های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغۀ کشت ثابت و

ب حرکت ماند ول قسمت عقب در نتیجه بر خورد با امواج شدید در هم شست.

۴۲در اینموق عساکر فر م کردند بهتر است زندانیان را بشند، مبادا کس از ایشان

بوسیله شنا فرار کند. ۴۳اما صاحب منصب که م خواست پولُس را سالم به مقصد

برساند، مان انجام نقشه آنها شد. او امر کرد که اول کسان که شنا بلد بودند، خود را از

کشت به داخل آب بیآندازند و خود را به خش برسانند. ۴۴و بقیه یا روی تخته پاره ها

و یا روی قطعات کشت بدنبال آنها بروند. به این ترتیب همۀ ما صحی و سالم به

خش رسیدیم.

در جزیرۀ مالتا

۲۸ ۱وقت صحی و سالم به ساحل رسیدیم، فهمیدیم که نام آن جزیره مالتا است.
۲مردم آن جزیره به ما مهربان بسیار کردند و چون هوا سرد بود و باران م بارید، آتش

بزرگ افروختند و از ما پذیرای کردند. ۳پولُس مقداری هیزم جم کرده بود و وقت آن

را روی آتش گذاشت به علت حرارت آتش ماری از میان آن بیرون آمد و به دست او

چسپید. ۴همین که بومیان مار را به دست او آویزان دیدند به یدیر گفتند: «این

شخص حتماً قاتل است که با وجود اینه از بحر نجات پیدا کرد، الهۀ عدالت اجازه

نم دهد که او زنده بماند.» ۵اما پولُس مار را روی آتش انداخت و اصال ضرری ندید.

۶آنها منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین گردد. اما وقت

۷۷ / ۸۰
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


مدت زیادی منتظر ماندند و دیدند که هی ضرری به او نرسیده است، فر شان عوض

شد و گفتند که او ی از خدایان است.

۷در نزدی های آن محل امالک وجود داشت که متعلق به پوبلیوس، حاکم آن جزیره

بود. این شخص ما را به خانه برد و مدت سه روز با کمال مهربان از ما پذیرای کرد.

۸در همان وقت پدر پوبلیوس بستری و مبتال به تب نوبه و اسهال خون بود. پولُس به

بالین او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد. ۹پس از این جریان

دیر بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. ۱۰آنها در مقابل، هدایای فراوان به ما

دادند و وقت خواستیم آنجا را ترک کنیم، چیزهای را که در سفر مورد احتیاج ما بود

برای ما به کشت آوردند.

رسیدن پولُس به روم

۱۱پس از سه ماه اقامت در آن جزیره با ی کشت اسندریه ای، که عالمت دو پیر

جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود، به راه افتادیم. ۱۲در شهر سراکیوس

لنر انداختیم و سه روز در آنجا توقف نمودیم. ۱۳بار دیر از آنجا با کشت حرکت

کرده به شهر ریغیون رفتیم. بعد از ی روز باد جنوب برخاست و دو روز طول کشید که

رسیدیم. ۱۴در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنها مدت ی به بندر پوطیول

هفته در آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. ۱۵مسیحیان آن شهر وقت شنیدند که

ما در راه هستیم، تا بازار آپیاس و دهده ای به نام «سه میخانه» به استقبال ما آمدند و

چون پولُس آنها را دید، خدا را شر نموده و دلرم شد. ۱۶وقت به روم رسیدیم پولُس

اجازه یافت که با ی نهبان روم در خانه ای جداگانه زندگ کند.

بشارت پولُس در روم

۱۷بعد از سه روز پولُس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد و وقت آن ها جم شدند به

ایشان گفت: «ای برادران، من که هرگز عمل برضد ملت و یا آئین پدران خود انجام
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نداده ام، در اورشلیم دستیر و تسلیم رومیان شدم. ۱۸رومیان از من تحقیقات نمودند و

م خواستند مرا آزاد سازند، زیرا پ بردند که من هی کاری نرده ام که مستوجب مرگ

باشم. ۱۹اما یهودیان مخالفت کردند و من هی راه نداشتم جز اینه از امپراطور

دادخواه نمایم، البته من هی شایت هم برضد ملت خود ندارم. ۲۰به این سبب از

شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما صحبت کنم، زیرا من به خاطر همان امیدی که

اسرائیل دارد، به طوری که م بینید گرفتار زنجیرم.» ۲۱به او گفتند: «هی نامه ای دربارۀ

تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادران ما هم کس به اینجا نیامده است که دربارۀ

تو گزارش داده باشد و یا سخن بدی به زیان آورده باشد. ۲۲اما ما م خواهیم عقاید و

نظرات ترا از زبان خودت بشنویم. آنچه ما دربارۀ این فرقۀ جدید م دانیم آن است که

همه از آن ایراد م گیرند.»

۲۳پس روزی را تعیین کردند و عده زیادی برای دیدن او به منزلش آمدند. او به تفصیل

از صب تا شب، دربارۀ پادشاه خدا برای آن ها سخن گفت و کوشید با مراجعه به

سازد. ۲۴بعض متقاعد و قان و نوشته های انبیاء، آنها را نسبت به عیس تورات موس

خود باق ایمان ران در بدی از آن ها سخنان او را قبول کرده ایمان آوردند، ول

ماندند. ۲۵آن ها بدون آنه بین خود به موافقت برسند، جدا شدند. اما پیش از رفتن

آن ها پولُس اظهار داشت: «روح القدس به وسیلۀ اشعیای نب به پدران شما چه خوب

گفته است:

۲۶«پیش این قوم برو و به آن ها بو:

بسیار خواهید شنید ول درک نخواهید کرد و پیوسته خواهید نریست ول نخواهید

دید، ۲۷زیرا دلهای این قوم سخت و گوشهای شان سنین 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.»
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۲۸پس بدانید که این نجات خدای در اختیار غیر یهودیان گذاشته شده است و آن ها آنرا

خواهند پذیرفت.» ۲۹چون پولُس این سخنان را گفت، یهودیان رفتند و با یدیر

بشدت مباحثه م کردند.

۳۰پولُس دو سال تمام در منزل کرای خود زندگ کرد و دروازه خانه اش به روی همه باز

بود. ۳۱او پادشاه خدا را اعالم م کرد و دربارۀ عیس مسی خداوند بسیار واض و

بدون هی مانع تعلیم م داد.
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