اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن
۱

۱ﺗﯿﻮﻓﯿﻠﻮس ﻋﺰﯾﺰم ،ﻣﻦ در اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل

و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﯿﺴ از اﺑﺘﺪا ۲ﺗﺎ روزﯾﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻘﺪس اواﻣﺮ ﻻزم
را ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد داد و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ:
۳او ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ 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 ﮐﺮد۴ .وﻗﺘ 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 ،ﺑﺎﺷﯿﺪ۵ .ﯾﺤﯿ ﺑﺎ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﻣ داد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ«.

ﺻﻌﻮد ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
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،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ۸ .اﻣﺎ وﻗﺘ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد۹ «.ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ،
در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻻ 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 ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺑﺎﻻ
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 ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ۱۳ .ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻮد 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 ﺑﻮدﻧﺪ۱۴ .اﯾﻨﻬﺎ
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 ﻻزم ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﯾﻬﻮدا
رﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﯿﺴ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد۱۷ ،زﯾﺮا او ﯾ از ﻣﺎ
ﺑﻮد و در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ۱۸ .او 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 اﻃﻼع ﺟﻤﯿ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ و آن ﻗﻄﻌﻪ
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺷﺎن »ﺣﻘَﻞ دﻣﺎ« ـ ﯾﻌﻨ زﻣﯿﻦ ﺧﻮن ـ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۲۰ «.ﭘِﺘﺮس 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 داﺷﺖ۲۲ ،ﯾﻌﻨ از روزی ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در
آب ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ روزﯾﻪ ﻋﯿﺴ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻻ 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 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 ﺑﺮود۲۶ «.ﭘﺲ 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 ﺑﻮدﻧﺪ۲ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﯾ ﺷﺒﯿﻪ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ از آﺳﻤﺎن
آﻣﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ۳ .در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﺪﯾﺮ
ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۴ .ﻫﻤﻪ 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 داﺷﺘﻨﺪ۶ .وﻗﺘ آن ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن رﺳﻮﻻن را ﺷﻨﯿﺪ،
ﻫﻤﻪ ﻏﺮق ﺣﯿﺮت ﺷﺪﻧﺪ ۷و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﻣﺮ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ 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 اﯾﻼﻣﯿﺎن و اﻫﺎﻟ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ و
ﮐَﭙﺪوﮐﯿﻪ و ﭘﻨﻄُﺲ و اﯾﺎﻻت 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 اﻧﺪ۱۱ ،و اﻫﺎﻟ ﮐﺮﯾﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﺮح ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪا را ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ«.
۱۲ﻫﻤﻪ ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟« ۱۳اﻣﺎ
ﺑﻌﻀ ﻣﺴﺨﺮهﮐﻨﺎن ﻣﯿﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ از ﺷﺮاب ﺗﺎزه ﻣﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﭘﺘﺮس
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 ﺧﻼف ﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮدان ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ ﺻﺒ اﺳﺖ۱۶ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ وﻗﺘ ﮔﻔﺖ:
»۱۷ﺧﺪا 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 دﯾﺪ۱۸ .ﺑﻠ ،ﺣﺘ
ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد در آن اﯾﺎم از روح ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ و
اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۱۹ .و 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 ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ۲۳ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد را،
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﭘﯿﺶ داﻧ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب ﮐﺮدﯾﺪ و ﮐﺸﺘﯿﺪ۲۴ .اﻣﺎ ﺧﺪا او را
زﻧﺪه ﮐﺮد و از ﻋﺬاب ﻣﺮگ رﻫﺎﯾ داد ،زﯾﺮا ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﻣﺮگ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
او را در ﭼﻨ ﺧﻮد ﻧﻪ دارد۲۵ .داود درﺑﺎرۀ او ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﻢ .ﭼﻮﻧﻪ در دﺳﺖ
راﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻟﻐﺰش ﻧﻤ ﺧﻮرم۲۶ .از اﯾﻦ رو دل ﻣﻦ ﺧﻮﺷ و
زﺑﺎﻧﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺰ در اﻣﯿﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۷ ،زﯾﺮا
ﺟﺎﻧﻢ را در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮگ ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨ و ﻧﻤﮔﺬاری ﮐﻪ ﻗﺪوﺳﺖ
ﻓﺴﺎد را ﺑﺒﯿﻨﺪ۲۸ .ﺗﻮ راه زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪه ای و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد ﻣﺮا از ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد«.
۲۹ای ﺑﺮادران درﺑﺎرۀ ﭘﺪر ﻣﺎ داود واﺿ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻘﺒﺮۀ او ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﺑﺎﻗ اﺳﺖ۳۰ .و ﭼﻮن او ﻧﺒ ﺑﻮد و ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ او ﮐﺴ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ۳۱ ،از 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
ﻫﺴﺘﯿﻢ۳۳ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪه،
روح اﻟﻘﺪس وﻋﺪه ﺷﺪه را از ﭘﺪر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ۳۴ .زﯾﺮا داود ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد
ﻧﺮد اﻣﺎ ﺧﻮد او ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»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 رﺳﻮﻻن 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 ﯾﺎﻓﺖ۳۹ ،زﯾﺮا 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
ﻣﮐﺮد و ﻣﮔﻔﺖ» :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 ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ۴۲ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳﻮﻻن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ و ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن و دﻋﺎ
ﻣﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.

روش زﻧﺪﮔ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
۴۳در اﺛﺮ ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣ آﻣﺪ ،ﺧﻮف ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد۴۴ .ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﺪﺳﺖ و در ﻣﺎل ﻫﻤﺪﯾﺮ ﺷﺮﯾ ﺑﻮدﻧﺪ۴۵ .ﻣﺎل و داراﯾ ﺧﻮد را
ﻣ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﺮﮐﺲ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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 ﺧﻮردﻧﺪ۴۷ .ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ روز ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻤ
اﯾﺸﺎن ﻣ اﻓﺰود.

ﺷﻔﺎی ﺷﻞ ﻣﺎدرزاد

۳

۱ﯾﺮوز در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ وﻗﺖ دﻋﺎ ﺑﻮد ،ﭘِﺘﺮس و
۲

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدی ﺷﻞ ﻣﺎدرزاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ

روز او را در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﮐﻪ ﺑﻪ »دروازۀ زﯾﺒﺎ« ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮد ،ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ درون ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﺻﺪﻗﻪ
ﺑﯿﺮد۳ .وﻗﺘ ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﯿﺮوﻧﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮد۴ .اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻃﺮف او دﯾﺪﻧﺪ و ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺎه ﮐﻦ۵ «.او ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧ ﭘﺮ ﺗﻮﻗ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن دﯾﺪ۶ .اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس

ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﺪارم ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ دارم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯿﻨﻢ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و راه ﺑﺮو۷ «.آﻧﺎه
ﭘِﺘﺮس دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و او را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﻓﻮراً ﭘﺎﻫﺎ
و ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻫﺎی او ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۸ .او از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ ،روی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎد و در راه رﻓﺘﻦ ﺷﺪ و ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰﮐﻨﺎن و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪﮔﻮﯾﺎن
ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﺪ۹ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم او را روان و
ﺣﻤﺪﮔﻮﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ ۱۰و وﻗﺘ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ در ﭘﯿﺶ »دروازۀ زﯾﺒﺎ« ﻣ ﻧﺸﺴﺖ و ﺻﺪﻗﻪ ﻣﮔﺮﻓﺖ ،از آﻧﭽﻪ
ﺑﺮ او واﻗ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻏﺮق ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت ﺷﺪﻧﺪ.

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
دوﯾﺪﻧﺪ۱۲ .وﻗﺘ ﭘِﺘﺮس دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣ آﯾﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻠ
ﻫﺎ ﭼﺮا از دﯾﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻃﺮف ﻣﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺷﻔﺎ
داده اﯾﻢ؟ ۱۳ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﻣﺎ،
ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﺟﻼل رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠ ،ﺷﻤﺎ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃُﺲ او را رد ﮐﺮدﯾﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﻪ ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد او را آزاد ﮐﻨﺪ.

۱۴

ﺷﻤﺎ 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

اﺳﺖ۱۷ .و اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﺧﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎر را از روی ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ۱۸ .وﻟ 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 ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۹ .ﭘﺲ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ
ﮔﺮدد۲۰ .و زﻣﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔ از ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا رﺳﺪ و ﺧﺪا،
ﻋﯿﺴ ﯾﻌﻨ آن ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه را ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺑﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ۲۱ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮد از
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه و ﻧﻮ
ﺷﻮد در آﺳﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۲ .ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻧﺒ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣ اﻧﯿﺰد ،ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ۲۳ .و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﻃﺎﻋﺖ آن ﻧﺒ
ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ از ﺟﻤ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﻮد۲۴ «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم
اﻧﺒﯿﺎء از ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾ ﺻﺪا زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﭘﯿﺸﻮﯾ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۵ .ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺒﯿﺎء ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در آن ﭘﯿﻤﺎﻧ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ 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
رﯾﺨﺘﻨﺪ۲ .آﻧﻬﺎ از اﯾﻨﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﻗﻮم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﺗﺎء

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴ ،رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن را اﻋﻼم ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﭘﺲ ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺷﺎم ﺑﻮد
ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان ﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ۴ ،اﻣﺎ 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 دادﻧﺪ۶ .ﺣﻨﺎس ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و ﻗﯿﺎﻓﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎ و
اﺳﻨﺪر و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
۷رﺳﻮﻻن 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 اﺳﺮاﺋﯿﻞ۹ ،اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾ ﻣﺮد ﻧﺎﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎزﭘﺮﺳ
ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ۱۰ ،ﻫﻤﮥ
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 اﺳﺖ۱۲ .در ﻫﯿﭽﺲ
دﯾﺮ ،رﺳﺘﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﯿ ﻧﺎﻣ ﺟﺰ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ«.
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 اﻧﺪ۱۴ .وﻗﺘ ﺷﺨﺺ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻫﻤﺮاه
ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﻬﺎ را رد ﮐﻨﻨﺪ۱۵ .ﭘﺲ 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 ﺑﺸﻮﯾﻢ۱۷ .اﻣﺎ 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 ﻧﺪﻫﻨﺪ۱۹ .ﭘِﺘﺮس 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 ﺑﺮدارﯾﻢ۲۱ «.آﻧﻬﺎ 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 ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ۲۲ .ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰۀ ﺷﻔﺎ در ﻣﻮرد او اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.

دﻋﺎی اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺮای ﺷﺠﺎﻋﺖ
۲۳وﻗﺘﯿﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺎﮔﺮد از آﻧﺠﺎ رﺧﺼﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﭘﺲ رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﮔﻔﺘﻨﺪ۲۴ .وﻗﺘ 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 اﺳﺖ۲۵ ،ﺗﻮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻘﺪس از زﺑﺎن ﭘﺪر ﻣﺎ
داود ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدی:
»ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺷﻮرش ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
۲۶ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺣﻤﺮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ

ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﯿ او«.
۲۷در واﻗ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺿﺪ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺮر
ﻓﺮﻣﻮدی ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃُﺲ ،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 رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۲۹ .اﮐﻨﻮن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪات آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
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 ﻣﮔﯿﺮد دراز ﮐﻦ«.
۳۱ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﻋﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪ و ﻫﻤﻪ از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺎ
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
۳۲ﻫﻤﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن از دل و ﺟﺎن ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭽﺲ
داراﯾ ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﻧﻤ داﻧﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ در اﻣﻮال ﯾﺪﯾﺮ
ﺷﺮﯾ ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .رﺳﻮﻻن ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴ 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
رﺳﻮﻻن ﻣﯿﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج
ﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ.

۳۶

ﻣﺜﻼ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن او را ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﯾﻌﻨ

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻻوی و اﻫﻞ ﻗﺒﺮس ﺑﻮد ۳۷زﻣﯿﻨ
داﺷﺖ ،آﻧﺮا ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﻮﻟﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﻮﻻن ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ و ﺳﻔﯿﺮه

۵

۱اﻣﺎ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻔﯿﺮه ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨ را
۲

ﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﺎ اﻃﻼع زن ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐ از ﭘﻮل آن را ﻧﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻘﯿﻪ
را آورد و در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﻮﻻن ﻧﻬﺎد۳ .ﭘِﺘﺮس 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 ای۵ «.ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۶ .آﻧﺎه ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و او را ﮐﻔﻦ ﮐﺮده ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
۷ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺪون اﯾﻨﻪ از ﺟﺮﯾﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ
ﺷﺪ۸ .ﭘِﺘﺮس از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠ
ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ؟« زن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠ۹ «.ﭘِﺘﺮس 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 ﺑﺮد۱۰ «.در 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.

۱۱

ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ

اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ اﻓﺘﺎد.

ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات
۱۲رﺳﻮﻻن ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺸﻤﺎری در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﻧﺠﺎم
ﻣ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﺪل در رواق ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﻤ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۱۳ .ﻫﯿﭽﺲ

ﺧﺎرج از ﺟﻤ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺟﺮأت ﻧﻤﮐﺮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎً از اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .وﻟ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدان
و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ۱۵ .ﮐﺎر
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 ﺑﯿﻔﺘﺪ۱۶ .ﻋﺪه زﯾﺎدی
از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ارواح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺪ آورده و ﻫﻤﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺗﻮﻗﯿﻒ رﺳﻮﻻن و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از آﻧﻬﺎ
۱۷در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و دﺳﺘﯿﺎران او ﯾﻌﻨ ﻓﺮﻗﮥ ﺻﺪوﻗ از
روی ﺑﺪﺑﯿﻨ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ۱۸ :آن ﻫﺎ رﺳﻮﻻن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۱۹ ،اﻣﺎ 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
ﮐﻨﯿﺪ۲۱ «.ﭘﺲ 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 رﺳﻮﻻن را
از زﻧﺪان ﺑﯿﺎورﻧﺪ۲۲ .وﻗﺘ ﻣﺄﻣﻮران داﺧﻞ زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﺰارش داده ﮔﻔﺘﻨﺪ»۲۳ :ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
درﻫﺎی زﻧﺪان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن در ﭘﯿﺶ دروازه ﻫﺎ ﺳﺮ
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﻟ وﻗﺘ در را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﯿﭽﺲ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ۲۴ «.ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن
اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر

ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۵ .در 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.
۲۷رﺳﻮﻻن 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 ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺮ ﻣﺎ
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ۲۹ «.ﭘِﺘﺮس و رﺳﻮﻻن ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»از ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،ﻧﻪ از اﻧﺴﺎن۳۰ .ﺧﺪای 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«.
۳۳ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺪ۳۴ .اﻣﺎ ﺷﺨﺼ از ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻏﻤﺎﻻﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻮﻻن را ﻣﺪﺗ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻧﺪ۳۵ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ
ﻣﮐﻨﯿﺪ۳۶ .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺼ 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 ﺷﺪ۳۷ .ﯾﻬﻮدای ﺟﻠﯿﻠ ﻫﻢ در زﻣﺎن
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﺮوﻫ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻢ از

ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ۳۸ .و 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 رﺳﯿﺪ۳۹ .اﻣﺎ 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 ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۴۰آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ او ﮔﻮش دادﻧﺪ .رﺳﻮﻻن 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 ﮐﺮدﻧﺪ۴۱ .ﭘﺲ رﺳﻮﻻن
ﭼﻮن ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻨﺎن از ﺣﻀﻮر ﺷﻮرا ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ۴۲ .و ﻫﻤﻪ روزه
در ﻋﺒﺎدﺗﺎه و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﮋده ﮐﻪ ﻋﯿﺴ،
ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﯿ ﻧﺎم

۶

۱در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧ

زﺑﺎن از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﺒﺮاﻧ زﺑﺎن ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮراک
روزاﻧﻪ ،ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧ زﺑﺎن از ﻧﻈﺮ دور ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ۲ .ﭘﺲ آن دوازده
رﺳﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻏﺬا ﺑﻪ دﯾﺮان از اﻋﻼم ﮐﻼم ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
۳ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،از 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
ﮐﻼم 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 ﻧﯿﻮﻻوس را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد
ﮔﺮوﯾﺪه و اﻫﻞ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ۶ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﻣﻌﺮﻓ
ﺷﺪﻧﺪ و رﺳﻮﻻن 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 ﭘﺮداﺧﺖ۹ .ﺗﻌﺪادی 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 ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ
آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۱ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را
وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و
ﺧﺪا ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﮔﻔﺖ۱۲ «.و 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 ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﺎن
ﻣﻘﺪس و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ۱۴ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﻣ ﮔﻔﺖ ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی اﯾﻦ ﻣﺎن را ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﺪ و
ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد۱۵ «.در
اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻃﺮف اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻣ دﯾﺪﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ

ﮐﻪ ﺻﻮرت او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﯾ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣ درﺧﺸﯿﺪ.

ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﺳﺘﯿﻔﺎن

۷

۱آﻧﺎه ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ؟«

۲اﺳﺘﯿﻔﺎن ﺟﻮاب داد» :ای ﺑﺮادران و ای ﭘﺪران ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ،
ﺧﺪای ﭘﺮ ﺟﻼل ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در وﻗﺘ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
۳

ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺶ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺣﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد» :وﻃﻦ ﺧﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﺑﺮو۴ «.ﭘﺲ 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 آورد۵ .ﺧﺪا
ﺣﺘ ﯾ وﺟﺐ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺪاد .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن
وﻗﺖ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز اوﻻد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ او ﻗﻮل داد ،ﮐﻪ او و ﺑﻌﺪ از او
اوﻻده اش را ﻣﺎﻟ آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﻧﺪ۶ .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :اوﻻدۀ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎن در ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﯿﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل در ﺑﻨﺪﮔ و ﻇﻠﻢ
ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد۷ «.و 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 ﮐﺮد۸ «.در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻄﺎ
ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﺎق او را در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻨﺖ
ﮐﺮد و اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺳﻨﺖ ﮐﺮد و ﯾﻌﻘﻮب ،دوازده ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را
ﮐﻪ 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 ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺼﺮ واﻗ ﺷﺪ و ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و
درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘ ﮔﺮدﯾﺪ۱۱ .در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺼﺮ و ﮐﻨﻌﺎن
ﻗﺤﻄ ای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
اﺟﺪاد ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ۱۲ .وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮد ،ﭘﺪران ﻣﺎ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۳ .در ﺳﻔﺮ دوم ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ و
ﻓﺮﻋﻮن از اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ۱۴ .ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﯾﻌﻘﻮب و ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﺎﻧﺶ را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
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 ﯾﺎﻓﺖ۱۸ .ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ۲۰ .در 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 ﻧﻤﻮد۲۲ .ﺑﻪ 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 ۲۴و ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺑﺎ ﯾ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن ﺗﺠﺎوزﮐﺎر
ﻣﺼﺮی را ﺑﻪ ﺳﺰای ﻋﻤﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ و او را ﮐﺸﺖ۲۵ .ﻣﻮﺳ ﮔﻤﺎن
ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﮋاداﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا او را وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺠﺎت
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ۲۶ .ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨ ﻣﮐﺮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای رﻓ اﺧﺘﻼف ﺷﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای دوﺳﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﯾﺪﯾﺮﯾﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﮐﻨﯿﺪ؟« ۲۷ﻣﺮد ﮔﻨﺎﻫﺎر او را ﻋﻘﺐ زد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
ﮐﺴ ﺗﻮ را ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ۲۸ﻣﯿﺨﻮاﻫ ﻣﺮا ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ آن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮐﺸﺘ ﺑﺸ؟« ۲۹ﻣﻮﺳ 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 ﺷﺪ۳۱ .ﻣﻮﺳ از دﯾﺪن آن
ﻣﻨﻈﺮه ﻏﺮق ﺣﯿﺮت ﮔﺸﺖ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ،
ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ»۳۲ :ﻣﻦ ﺧﺪای ﭘﺪران
ﺗﻮ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺴﺘﻢ «.ﻣﻮﺳ ﺗﺮﺳﯿﺪ و
ﺟﺮأت دﯾﺪن ﻧﺪاﺷﺖ۳۳ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻮﺗﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺶ
ﭼﻮن در ﻣﺎن ﻣﻘﺪﺳ اﯾﺴﺘﺎده ای۳۴ .اﻟﺒﺘﻪ 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«.
۳۵ﺑﻠ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ رد ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﭼﻪ
ﮐﺴ ﺗﺮا ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای
ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺣﻤﺮان و رﻫﺎﻧﻨﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ۳۶ .اﯾﻦ

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 ﺑﻮد۳۷ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﺳ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﺮ ﻣ اﻧﯿﺰد۳۸ «.و 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 اﺳﺖ۴۱ «.و
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 رویﮔﺮدان 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 ،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 ﻗﺒﻼ
دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﺎزد.

۴۵

ﭘﺪران 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 ﻣﺎﻧﺪ۴۶ .داود ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺧﺪا واﻗ ﺷﺪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﺴﺎزد۴۷ .وﻟ 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:
»۴۹آﺳﻤﺎن 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 ﻣﮐﻨﯿﺪ۵۲ .ﮐﺪام ﻧﺒ ای از دﺳﺖ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ
ﺟﻔﺎ ﻧﺪﯾﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آﻣﺪن آن ﯾﺘﺎی ﺻﺎدق
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و در زﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﮐﺮدﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ۵۳ .ﺑﻠ ،ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ از اﻃﺎﻋﺖ آن دوری
ﻧﻤﻮدﯾﺪ«.

ﺳﻨﺴﺎر ﺷﺪن اﺳﺘﯿﻔﺎن
۵۴اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ

دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺳﺎﺋﯿﺪﻧﺪ۵۵ .اﻣﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﭘﺮ از
روح اﻟﻘﺪس ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﺟﻼل 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 ﮐﺮدﻧﺪ۵۸ ،و او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮده ،ﺳﻨﺴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﻬﺎدت داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺟﻮاﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺋﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۵۹ .وﻗﺘ
اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﺳﻨﺴﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ او ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﯿﺴ ،ای
ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ۶۰ «.ﺳﭙﺲ 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 رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
۲ﮔﺮوﻫ از ﮐﺴﺎن ﺧﺪا ﺗﺮس ﺟﺴﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و
ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۳ .ﺷﺎﺋﻮل ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ
را ﺑﺮاﻧﺪازد .او ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﺖ و زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﺑﯿﺮون
ﻣﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ.

ﺑﺸﺎرت در ﺳﺎﻣﺮه
۴و اﻣﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا
را اﻋﻼم ﻣﮐﺮدﻧﺪ۵ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ داﺧﻞ ﺷﻬﺮی از ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ اﻋﻼم 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 ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪه
زﯾﺎدی از ﺷﻼن و ﻟﻨﺎن ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ۸و در آن ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺷ ﺑﺰرگ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
۹ﻣﺮدی ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم در آن ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗ
ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺎدوﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﮔﻔﺖ ﺷﺨﺺ
ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ۱۰ .ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ او
ﮔﻮش ﻣ دادﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻧﺎم دارد۱۱ «.آن ﻫﺎ اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﺑﻪ
او ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا او ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﺎدوﮔﺮی آن ﻫﺎ را اﻓﺴﻮن
ﮐﺮده ﺑﻮد۱۲ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﮋدۀ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا و ﻧﺎم
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۱۳ .ﺣﺘ 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 رﺳﻮﻻن ﻣﻘﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﻫﻢ ﭘﯿﺎم
ﺧﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۱۵ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ روح اﻟﻘﺪس را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ۱۶ ،زﯾﺮا 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 رﺳﻮﻻن 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 ﺑﯿﺎﺑﺪ۲۰ «.ﭘِﺘﺮس ﺟﻮاب داد» :ﭘﻮﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدت
ﻫﻼک ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ای ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ راﯾﺎن ﺧﺪا را ﺑﺎ ﭘﻮل
ﻣ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ۲۱ .ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﯿ ﻧﺼﯿﺒ ﻧﺪاری زﯾﺮا دل ﺗﻮ
ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻧﺎراﺳﺖ اﺳﺖ۲۲ .از اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ۲۳ .ﻣﻦ
ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ ﺗﻠ و زﻫﺮآﮔﯿﻦ اﺳﺖ و در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺷﺮارت
ﮔﺮﻓﺘﺎری۲۴ «.ﺷﻤﻌﻮن 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 اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ راه ﻣﮋدۀ
ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﻫﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮای اﯾﺘﯿﻮﭘ
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(.

۲۷

او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾ

ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮای ﺣﺒﺸ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﻣﻠﮥ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐَﻨﺪاﮐﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻬﻤ 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 ﺧﻮاﻧﺪ۲۹ .روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰدﯾ ﺑﺮو و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﮔﺎدی ﺑﺮﺳﺎن۳۰ «.ﭘﺲ 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 ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ۳۲ .آن 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 ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﮐﻼﻣ 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«.
۳۴آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ دارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در
اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،درﺑﺎرۀ ﺧﻮدش ﯾﺎ ﮐﺴ
دﯾﺮ۳۵ «.آﻧﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮐﺮد و از ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺷﺮوع ﮐﺮده ﻣﮋدۀ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪ۳۶ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﺑ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺰاﻧﻪ دار ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،در اﯾﻨﺠﺎ آب
ﻫﺴﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ؟« ۳۷ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل اﯾﻤﺎن آوری ﻫﯿ ﻣﺎﻧﻌ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.او ﺟﻮاب
داد» :ﻣﻦ اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ۳۸ «.ﺑﺎز اﻣﺮ
ﮐﺮد ﮔﺎدی را اﯾﺴﺘﺎده ﮐﻨﺪ .او و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ داﺧﻞ آب رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ
او را ﺗﻌﻤﯿﺪ داد۳۹ .وﻗﺘ از آب ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ را ﻏﯿﺐ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﺷﺨﺺ دﯾﺮ او را ﻧﺪﯾﺪ و

ﺧﻮﺷﮐﻨﺎن ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ۴۰ .اﻣﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در اَﺷﺪُود دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﮔﺸﺖ و ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی ﻣ داد ﺗﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪ.

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

۹

۱ﺷﺎﺋﻮل از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﮐﺸﺘﻦ ﭘﯿﺮوان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿ ﻧﺤﻮی دﺳﺖ

ﻧﻤﮐﺸﯿﺪ .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 آورد۳ .ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﻧﻮری از آﺳﻤﺎن در
اﻃﺮاف او درﺧﺸﯿﺪ۴ .او ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺻﺪاﯾ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ:
»ای ﺷﺎﺋﻮل ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﮐﻨ؟« ۵ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟« ﺟﻮاب آﻣﺪ» :ﻣﻦ ﻋﯿﺴ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ او ﺟﻔﺎ ﻣﯿﻨ۶ ،وﻟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮو و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨ۷ «.دراﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻫﻤﺴﻔﺮان
ﺷﺎﺋﻮل ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪا را ﻣ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،وﻟ ﮐﺴ را
ﻧﻤ دﯾﺪﻧﺪ۸ .ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز
ﺑﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤ دﯾﺪ .دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ۹ .در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد و ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ.
۱۰ﯾ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ در ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.
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 ﻣﮔﺬارد و ﺑﯿﻨﺎﺋ او را ﺑﺎز
ﻣﮔﺮداﻧﺪ۱۳ «.ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ و
آﻧﻬﻤﻪ آزار ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ در اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺷﻨﯿﺪه ام ۱۴و ﺣﺎﻻ از ﻃﺮف ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ روی ﻣ آوردﻧﺪ دﺳﺘﯿﺮ
ﮐﻨﺪ۱۵ «.اﻣﺎ 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 اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۶ .ﺧﻮد 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 ﮔﺮدی۱۸ «.در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘ
از ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎﺋﻮل اﻓﺘﺎد و ﺑﯿﻨﺎﺋ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ۱۹ .ﺑﻌﺪ 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 اﻋﻼم ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ،ﭘﺴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ۲۱ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺨﻨﺎن او را ﻣ ﺷﻨﯿﺪ در ﺣﯿﺮت ﻣ اﻓﺘﺎد و
ﻣﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﻋﯿﺴ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣ آوردﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﺮد؟ و آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر او از آﻣﺪن ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن

ﺑﺴﭙﺎرد؟« ۲۲اﻣﺎ ﻗﺪرت ﮐﻼم ﺷﺎﺋﻮل روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ و
ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﻣﺸﻖ را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ اﻧﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﻧ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ،
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 ﺑﺸﻨﺪ۲۵ ،وﻟ 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 ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
او واﻗﻌﺎً ﭘﯿﺮو ﻋﯿﺴ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ۲۷ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر رﺳﻮﻻن 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 ﻣﮐﺮد ۲۹و ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﯾﻮﻧﺎﻧ زﺑﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﮔﻔﺘﻮ ﻣ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او
را داﺷﺘﻨﺪ۳۰ .وﻗﺘ ﺑﺮادران از اﯾﻦ ﻣﻮ ﺿﻮع آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ
ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را رواﻧﻪ ﺗﺮﺳﻮس ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۱

ﺑﻪ 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 ﻣﮐﺮد.

ﭘﺘﺮس در ﻟُﺪه و ﯾﺎﻓﺎ
۳۲ﭘِﺘﺮس از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﯾﺪن ﻣﮐﺮد و ﯾﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻤﺎﻧﺪاران
ﻣﻘﯿﻢ ﻟُﺪه رﻓﺖ۳۳ .در آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺼ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﯿﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺷﻞ و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد دﯾﺪ۳۴ .ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای
اﯾﻨﯿﺎس ،ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺗﺮا ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮﺧﯿﺰ و رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮد را
ﺟﻤ 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 ﻣﮐﺮد.
)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 ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ای ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۳۸ .اﯾﻤﺎﻧﺪاران 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
ﺑﺮﺳﺎن۳۹ «.ﭘِﺘﺮس ﻓﻮراً ﻫﻤﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﺳﯿﺪ او را ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن دور او را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻫﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾ را ﮐﻪ دورﮐﺎس در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ۴۰ .ﭘِﺘﺮس 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 ﻧﺸﺴﺖ۴۱ .ﭘِﺘﺮس 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 ﺳﭙﺮد۴۲ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﺎﻓﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ۴۳ .ﭘِﺘﺮس روزﻫﺎی زﯾﺎدی در ﯾﺎﻓﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺷﻤﻌﻮنِ ﭼﺮﻣﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.

ﭘﺘﺮس و ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس

۱۰

۱در ﺷﻬﺮ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒ ﺑﻨﺎم ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس زﻧﺪﮔ
۲

ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺰو ﯾ ﻓﺮﻗﮥ روﻣ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻗﮥ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋ ﺑﻮد .او ﻣﺮدی
ﺑﻮد ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺧﺪا ﺗﺮس داﺷﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا
دﻋﺎ ﻣﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺻﺪﻗﻪ ﻣ داد۳ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾ روز
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا را آﺷﺎرا در ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺬﺑﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه ﮔﻔﺖ» :ای ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس۴ «.ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﺑﺎ
ﺗﺮس ﺑﻪ او ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾ؟«
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪان ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺻﺪﻗﺎت ﺗﻮ در ﺑﺎﻻ در ﭘﯿﺸﺎه
ﺧﺪا ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺗﺬﮐﺮ واﻗ ﺷﺪه اﻧﺪ۵ .اﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎﻧ را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺳﺮاغ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس را ﺑﯿﺮ۶ .او ﻧﺰد ﺷﻤﻌﻮنِ
ﭼﺮﻣﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﯿﺮه ﻣﻨﺰل دارد ،ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ۷ «.ﻫﻤﯿﻨﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد 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 ﺑﺎﻻی ﺑﺎم رﻓﺖ۱۰ .در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ و
ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد .اﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا آﻣﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ،
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ ای ﺑﻪ او دﺳﺖ داد

۱۱

و در آن ﺣﺎل آﺳﻤﺎن را ﺑﺎز ﺷﺪه و

ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﮐﻼن را دﯾﺪ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ آوﯾﺰان
ﺷﺪه ﺑﻮد و رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﻣ آﻣﺪ۱۲ .در آن اﻧﻮاع
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ۱۳ .ﺻﺪاﺋ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﭘِﺘﺮس ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ذﺑ ﮐﻦ و ﺑﺨﻮر«.
۱۴ﭘِﺘﺮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﻟﺐ ﻧﺰده ام۱۵ «.ﺑﺎر دوم ﻫﻤﺎن ﺻﺪا آﻣﺪ ﮐﻪ:

»آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﭘﺎک ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺨﻮاﻧ۱۶ «.اﯾﻦ
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 ﻣﮐﺮد آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻨﺎن ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﻌﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ۱۸ .و ﻓﺮﯾﺎد
ﻣ زدﻧﺪ و ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﻌﻮنِ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ؟« ۱۹در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭘِﺘﺮس درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺗﻔﺮ ﻣﮐﺮد،
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 ام۲۱ «.ﭘِﺘﺮس ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن
ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﻣﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪه اﯾﺪ؟« ۲۲آن ﻫﺎ
ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﮐُﺮﻧﯿﻠﯿﻮس 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 دﻫﺪ۲۳ «.ﭘﺲ 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 اﻓﺘﺎد۲۶ .اﻣﺎ ﭘِﺘﺮس او را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ اﻧﺴﺎﻧﻢ۲۷ «.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ،
ﺻﺤﺒﺖﮐﻨﺎن 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 اﺳﺖ۳۲ .ﺑﻨﺎ 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
اﺳﺖ۳۳ «.ﭘﺲ 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«.

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 ﻧﻤﮔﺬارد ۳۵و ﻫﺮ
ﮐﺲ از ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺮس و ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪاﺳﺖ.
۳۶ﺧﺪا ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮋدۀ
ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ،
اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮد۳۷ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن از اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﯾﻬﻮدﯾﻪ
روی داد ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣ داﻧﯿﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿ ،از ﺟﻠﯿﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ۳۸ .ﺧﺪا ،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 دﯾﺪﻧﺪ۴۱ ،اﻣﺎ
ﻧﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪاﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،او را
دﯾﺪﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او ﺑﺎ او ﻣ ﺧﻮردﯾﻢ و
ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ۴۲ .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻮم اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا او را داور زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﺮار
داده اﺳﺖ۴۳ .ﺗﻤﺎم 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 ﻣﮐﺮد 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 ﺷﺪﻧﺪ۴۶ .زﯾﺮا ﻣ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ 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 ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﻨﺪ روزی ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﮔﺰارش ﭘﺘﺮس ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ

۱۱

۱ﺑﻪ رﺳﻮﻻن و ﺑﺮادران ﻣﻘﯿﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
۲

ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ 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 ﮐﻼن ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ آوﯾﺰان
ﺷﺪه ﺑﻮد و از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ۶ .وﻗﺘ 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
ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﭘِﺘﺮس ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ذﺑ ﮐﻦ و ﺑﺨﻮر۸ «.ﮔﻔﺘﻢ »ﻧﺨﯿﺮ ،ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﻟﺐ ﻧﺰده ام۹ «.ﺑﺎر دوم
ﺻﺪاﺋ از آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺎک ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺨﻮاﻧ۱۰ «.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺮار ﺷﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ۱۱ .در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﻮد و ﺑﺎش ﻣﻦ ﺑﻮد ،آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را از ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۱۲ .روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮوم .اﯾﻦ ﺷﺶ ﺑﺮادر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آن
ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ۱۳ .او 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
رﺳﺎﻧﯿﺪ۱۵ «.ﻣﻦ 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 ﺑﻮد۱۶ .و آﻧﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
»ﯾﺤﯿ ﺑﺎ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ داد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ۱۷ «.ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸﺸ را ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ

در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ 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 ﻣﮐﺮدﻧﺪ 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 اﻋﻼم 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 دادﻧﺪ۲۱ .ﻗﺪرت 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 ﻧﻤﺎﯾﺪ۲۳ .وﻗﺘ او ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮﮐﺎت
ﺧﺪا را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪ ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻣﮐﺮد ﮐﻪ از دل و ﺟﺎن در وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۲۴ .او ﻣﺮدی ﻧﯿﻮﮐﺎر و ﭘﺮ از روح اﻟﻘﺪس و اﯾﻤﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ
ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ۲۵ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺗﺮﺳﻮس رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﺋﻮل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

۲۶

ﭘﺲ 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 ﺷﺪ۲۹ .از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﺧﻮد اﻋﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﯾﺎری ﺑﺮادران ﻣﻘﯿﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ۳۰ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﺎﺋﻮل ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻋﺪام ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﺘﺮس

۱۲

۱

در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻨﺠﻪ و آزار ﻋﺪه ای

از اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ۲و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮادر ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﺖ۳ .و ﭼﻮن دﯾﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ازﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮش ﺷﺎن آﻣﺪ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘِﺘﺮس را ﻫﻢ دﺳﺘﯿﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ
واﻗ ﺷﺪ۴ .ﭘﺲ 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 ﺑﺪﻫﺪ۵ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘِﺘﺮس در زﻧﺪان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺐ و روز از ﺻﻤﯿﻢ
ﻗﻠﺐ ﺑﺮای او ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﮐﺮد.

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 ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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 اﻓﺘﺎد۸ .ﻓﺮﺷﺘﻪ 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 ﺑﯿﺎ۹ «.ﭘﺲ ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺖ و ﻫﯿ ﻓﺮ ﻧﻤﮐﺮد آﻧﭽﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ داد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮد اﯾﻦ
وﻗﺎﯾ را در ﺧﻮاب ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۱۰ .وﻗﺘ 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
ﻣﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ۱۱ .ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ دﯾﺮ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﮥ 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 ﮐﻨﺪ۱۴ .اﻣﺎ 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 اﺳﺖ۱۵ .آن 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 ﺷﺪﻧﺪ۱۷ .ﭘِﺘﺮس 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 اﺳﺖ۱۹ .ﻫﺮودﯾﺲ 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 ﺑﻼﺳﺘﻮس 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.
۲۱ﻫﯿﺮودﯾﺲ در ﯾ روز ﻣﻌﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﻠﻄﻨﺘ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻄﻘ اﯾﺮاد ﮐﺮد۲۲ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زدﻧﺪ» :اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن ،ﺳﺨﻨﺎن ﯾ از ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾ اﻧﺴﺎن۲۳ «.و ﭼﻮن
ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺟﻼﻟ 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.
۲۴

ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻣ ﯾﺎﻓﺖ.

۲۵

ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ 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
داﺷﺘﻨﺪ۲ .ﯾ 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 ﮐﻨﯿﺪ۳ «.ﭘﺲ 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 ﺳﻼﻣﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ و
در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻼم 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 ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ۷ .او از ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻮس ﭘﻮﻟُﺲ ،واﻟ ﻗﺒﺮس ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺸﻤﺎر ﻣ آﻣﺪ .واﻟ ،ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺮا ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا را از آن ﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮد.
۸اﻣﺎ آن ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﻧﺎﻧ او ﻋﻠﯿﻤﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﺮد
و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮد واﻟ را از اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﺎز دارد۹ .در 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 ﻧﻤﮐﺸ؟ ۱۱ﺣﺎﻻ 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 ﻣﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼ را ﺑﺮای
راﻫﻨﻤﺎﺋ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ۱۲ .واﻟ 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
ﺑﺎزﮔﺸﺖ۱۴ .اﯾﺸﺎن از ﭘﺮﺟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﯾ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ اﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ .در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۱۵ .ﺑﻌﺪ 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 ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۷ .ﺧﺪای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﯿﺎﮐﺎن
ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ آن ﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻏﺮﺑﺖ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﻮﻣ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز
ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آورد۱۸ .ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ۱۹ .ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﻔﺖ ﻣﻠﺘ
ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ۲۰ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه

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 ﮐﻨﺪ۲۲ .ﺑﻌﺪ 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 دﻫﺪ۲۳ «.از ﻧﺴﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮد ،ﺧﺪا
ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪۀ ﺧﻮد ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮاﻧﯿﺨﺖ۲۴ .ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن او ﯾﺤﯿ ﻟﺰوم ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼم ﻣﮐﺮد ۲۵و وﻗﺘ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻦ ﮐﺴ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻻﯾﻖ 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 اﺳﺖ۲۷ ،زﯾﺮا 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 ﮐﺮدﻧﺪ۲۸ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ در او
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﭘﯿﻼﻃُﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را اﻋﺪام ﮐﻨﺪ۲۹ .و 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 ﺳﭙﺮدﻧﺪ۳۰ .اﻣﺎ
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 ﺑﺎﺷﻨﺪ۳۲ .ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﮋدۀ آن

وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ داد اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ 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«.
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 دﯾﺪ۳۷ ،اﻣﺎ آن ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺧﺪا او را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺴﺎد را ﻧﺪﯾﺪ۳۸ .ای ﺑﺮادران،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮋدۀ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ۳۹ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ،از ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﻮﺳ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۴۰ .ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ اﻧﺒﯿﺎء در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۴۱ای 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
ﻣﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﺳﺘﻮار
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
۴۴ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﮔﺮد
آﻣﺪﻧﺪ۴۵ .اﻣﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ را دﯾﺪﻧﺪ ﺣﺴﺎدت
ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﭘﻮﻟُﺲ ﻣﮔﻔﺖ ،اﻧﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او دﺷﻨﺎم
ﻣ دادﻧﺪ۴۶ .ﭘﻮﻟُﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻻزم ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ آﻧﺮا رد
ﮐﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ۴۷ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
»ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﻠﺘﻬﺎ و وﺳﯿﻠﮥ رﺳﺘﺎری ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ﺑﺎﺷ««.
۴۸وﻗﺘ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و از ﮐﻼم
ﺧﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
۴۹ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ۵۰ .اﻣﺎ 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 ﮐﺮدﻧﺪ۵۱ .اﻣﺎ آن دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ،ﺧﺎک آن ﺷﻬﺮ را از
ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ

۵۲

و 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
آوردﻧﺪ۲ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را
ﺗﺤﺮﯾ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺎر آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادران ﻣﻨﺤﺮف
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۳ .آن دو ﻣﺪت زﯾﺎدی در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮس
درﺑﺎرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻗﺪرت ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ،ﭘﯿﺎم ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﻮد۴ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ دودﺳﺘ اﻓﺘﺎد ،ﻋﺪه ای
ﻃﺮﻓﺪار ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪه ای ﻃﺮف رﺳﻮﻻن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۵ .در اﯾﻦ
وﻗﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﻨﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۶ .وﻗﺘ ﮐﻪ
رﺳﻮﻻن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی 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 ﺑﻮد۹ .او ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟُﺲ ﮔﻮش
ﻣ داد .ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف او دﯾﺪ و ﭼﻮن دﯾﺪ اﯾﻤﺎن آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﺑﺪ۱۰ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و راﺳﺖ روی ﭘﺎﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ «.او ﺟﺴﺖ زد و ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺷﺪ۱۱ .وﻗﺘ ﻣﺮدم ﮐﺎری
را ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﺮد دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن آن ﻣﺤﻞ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ

ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻓﺮود آﻣﺪه اﻧﺪ۱۲ «.ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ را ﻣﺸﺘﺮی و
ﭘﻮﻟُﺲ را ﻋﻄﺎرد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) .ﭘﻮﻟُﺲ را از آن ﺟﻬﺖ ﻋﻄﺎرد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد۱۳ (.آﻧﺎه 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 ﮐﻨﺪ۱۴ .اﻣﺎ
ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ آن دو رﺳﻮل ﯾﻌﻨ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭘﻮﻟُﺲ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را درﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻓﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ:
»۱۵ای آﻗﺎﯾﺎن ،ﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ 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
ﺑﺮوﻧﺪ۱۷ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﻧﯿ او ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮدش را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎران و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗ ﻋﻄﺎ
ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﻣ دﻫﺪ و دﻟﻬﺎی ﺗﺎن را از ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﭘﺮ
ﻣ ﺳﺎزد۱۸ «.رﺳﻮﻻن 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 ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۲۰ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺷﺎﮔﺮدان دور او
ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫ
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 ﻣﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از راه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘ ﺑﺬرﯾﻢ۲۳ «.در 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 ﭘﺮﺟﻪ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﺎﻟﯿﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ۲۶و از
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﺑﺴﻮی اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ 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 ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺳ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ۲ «.ﭘﺲ 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 رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
۳اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ از ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ و

ﺳﺎﻣﺮه ﻋﺒﻮر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﮋدۀ اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﻠﺖ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را اﺑﻼغ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷ زﯾﺎد ﺗﻤﺎم
اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺷﺪ۴ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و رﺳﻮﻻن
و رﻫﺒﺮان ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ۵ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ
ﺑﻌﻀ از ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻻزم
اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
۶رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﻤﻨ ﺗﺸﯿﻞ
دادﻧﺪ۷ .ﭘﺲ 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 آورﻧﺪ۸ .ﺧﺪا 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 ﺳﺎﺧﺖ۱۰ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ 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 ﻃﻮر۱۲ «.ﺑﺪﻧﺒﺎل 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
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ۱۴ ،ﺷﻤﻌﻮن 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 ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد۱۵ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺨﻦ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۱۶ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدم و ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان داود را از ﻧﻮ ﻣ ﺳﺎزم
و ﺧﺮاﺑ ﻫﺎی آن را ﺑﺎر دﯾﺮ آﺑﺎد ﻣﮔﺮداﻧﻢ و آن را ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد
۱۷ﺗﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﺑﻨ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺟﻤﯿ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻬﺎده ام،
۱۸اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،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 ﻧﺴﺎزﯾﻢ۲۰ .ﺟﺰ 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 ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ۲۱ .ﭼﻮن 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 رﺳﻮﻻن 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 ﺳﯿﻼس را ﮐﻪ از اﻓﺮاد
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ۲۳و ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ:
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 اﻧﺪ۲۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 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 ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ۲۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺳﯿﻼس
را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻫﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ۲۸ .رأی
روح اﻟﻘﺪس و ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺰ اواﻣﺮی ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﺎر
ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﯿﻨﺘﺮ 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،
واﻟﺴﻼم«.
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 ﺳﯿﻼس ﮐﻪ ﻧﺒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر آن
ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۳۳ .ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻣﺪﺗ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۳۴ .اﻣﺎ 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 اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و از ﺑﺮادراﻧ ﮐﻪ ﻧﻮ اﯾﻤﺎن آورده اﻧﺪ
دﯾﺪن ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ از ﺣﺎل ﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ۳۷ «.ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ،
ﯾﻮﺣﻨﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗُﺲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ۳۸ .اﻣﺎ 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 ،ﺳﯿﻼس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ
ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ۴۱او در ﻋﺒﻮر از وﻻﯾﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﺮد.

ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس و ﻫﻤﺎری او

۱۶

۱ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫ ﺳﯿﻼس ﺑﻪ درﺑﻪ و ﻟﺴﺘﺮه رﺳﯿﺪ .در ﺷﻬﺮ

ﻟﺴﺘﺮه ﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش
ﻣﺴﯿﺤ ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد و ﭘﺪرش ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﻮد۲ .ﺑﺮادران ﺳﺎﮐﻦ ﻟﺴﺘﺮه و
ﻗﻮﻧﯿﻪ از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ 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 ﺑﻮد۴ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ را ﮐﻪ رﺳﻮﻻن و رﻫﺒﺮان در اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ۵ .از 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 وﻻﯾﺖ ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ و وﻻﯾﺖ ﻏﻼﺗﯿﻪ ﻣﮔﺬﺷﺘﻨﺪ،

روح اﻟﻘﺪس ﻣﺎﻧ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ آﺳﯿﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ۷و
وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﯿﺴﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑِﻄﻮﻧﯿﻪ
ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ روح ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪاد۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﯿﺴﯿﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺮواس آﻣﺪﻧﺪ۹ .در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﭘﻮﻟُﺲ در ﺧﻮاب
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﻣﻘﺪوﻧ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ او ﻣﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺑﯿﺎ و ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻦ۱۰ «.ﻫﻤﯿﻨﻪ 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 ﺷﺪﯾﻢ۱۲ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙ ﮐﻪ
ﯾ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮۀ روﻣ و ﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶ اول وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ اﺳﺖ
رﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ روزی اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ۱۳ .روز ﺳﺒﺖ از
دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﻞ
دﻋﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻤ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ۱۴ .ﯾ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ زﻧ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻟﯿﺪﯾﻪ ،ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ارﻏﻮاﻧ ﻣ ﻓﺮوﺧﺖ .او از اﻫﺎﻟ ﺷﻬﺮ ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا
و زﻧ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐ او را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻮﻟُﺲ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد

۱۵

و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ او و 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 ﺳﯿﻼس 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 ﺑﻮد۱۷ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ و ﭘﻮﻟُﺲ اﻓﺘﺎد و ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﮐﺮد» :اﯾﻨﻬﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﻨﺪ و راه رﺳﺘﺎری را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻋﻼم ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۸ «.ﭼﻨﺪ روز ﮐﺎرش ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﺳﯿﻼس را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ۲۰ .وﻗﺘ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﺄﻣﻮران روﻣ آوردﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ
ﻣﺮدان ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ۲۱ .اﯾﺸﺎن رﺳﻮﻣ
را ﺗﺒﻠﯿ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
روﻣﯿﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ۲۲ «.ﻣﺮدم 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 ﺑﯿﺮد۲۴ .ﺑﺎ
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 ﺳﯿﻼس 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 اﻓﺘﺎدﻧﺪ۲۷ .وﻗﺘ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و
درﻫﺎی زﻧﺪان را ﺑﺎز دﯾﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﺪ؛ ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ۲۸ .اﻣﺎ
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 ﺳﯿﻼس 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 ﯾﺎﻓﺖ۳۲ «.آﻧﺎه ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ او و ﺟﻤﯿ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اش رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۳۳ .درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ
ﺷﺐ زﻧﺪاﻧﺒﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون آورد و زﺧﻤﻬﺎی ﺷﺎﻧﺮا را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﻮد
و ﻓﻮراً او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۳۴ .زﻧﺪاﻧﺒﺎن 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 ﮐﻨﻨﺪ۳۶ .زﻧﺪاﻧﺒﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ
ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻣﺄﻣﻮران روﻣ اﻣﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آزاد
ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮوﯾﺪ۳۷ «.ﭘﻮﻟُﺲ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :اﯾﺸﺎن ﻣﺎ را ﮐﻪ اﺗﺒﺎع روﻣ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ و ﺑﺪون
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﭼﻮب زدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ! ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
۳۸ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻮﻟُﺲ را ﺑﻪ اﻃﻼع 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 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۴۰ .ﺑﻪ 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.

ﺷﻮرﺷ در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ

۱۷

۱ﭘﺲ آن ﻫﺎ از آﻣﻔﯿﭙﻮﻟﯿﺲ و آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ

ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮد در آن واﻗ ﺑﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ۲ .ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﺷﯿﻮۀ ﻫﻤﯿﺸ ﺧﻮد داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺷﺪ و در ﺳﻪ روز ﺳﺒﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﮐﺮد ۳و
ﺗﻮﺿﯿ ﻣ داد و دﻟﯿﻞ ﻣ آورد ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺴﯿ رﻧ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭘﺲ
از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮدد .او ﻣﮔﻔﺖ» :ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﻣﮐﻨﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿ اﺳﺖ۴ «.ﻋﺪه ای از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه
زﯾﺎدی از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎش ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﭘﻮﻟُﺲ و ﺳﯿﻼس 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 ﺳﯿﻼس را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ۶ .وﻗﺘ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎﺳﻮن و ﻋﺪه ای از ﺑﺮادران را ﭘﯿﺶ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ۷و ﯾﺎﺳﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد
ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻼف اﺣﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ادﻋﺎ
دارﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ وﺟﻮد دارد۸ «.ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ۹ .وﻟ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﯾﺎﺳﻮن و دﯾﺮان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ آزاد ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺑﯿﺮﯾﻪ
۱۰وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ ﺷﺪ ﺑﺮادران ،ﭘﻮﻟُﺲ و ﺳﯿﻼس را ﺑﻪ ﺑﯿﺮﯾﻪ رواﻧﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮد رﻓﺘﻨﺪ۱۱ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ روﺷﻨﻔﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟُﺲ و ﺳﯿﻼس ﮔﻮش ﻣ دادﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ آن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﻨﻔﺬ
ﯾﻮﻧﺎﻧ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ۱۳ .وﻟ وﻗﺘ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ در ﺑﯿﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺸﻮراﻧﻨﺪ۱۴ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮادران ﻓﻮراً ﭘﻮﻟُﺲ
را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﯿﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﻫﺮ دو در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۱۵ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﻮﻟُﺲ او را ﺗﺎ ﺷﻬﺮ آﺗﻦ ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ
ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﭘﯿﺶ او ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﭘﻮﻟُﺲ در آﺗﻦ
۱۶ﭘﻮﻟُﺲ وﻗﺘ در آﺗﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻮد ،از اﯾﻨﻪ
ﺷﻬﺮ را آن ﻃﻮر ﭘﺮ از ﺑﺖ ﻣ دﯾﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ۱۷ .و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮ روز در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
رﻫﺬران ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﭘﺮداﺧﺖ۱۸ .ﻋﺪه ای از ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺎن
اﭘﯿﻮری و رواﻗ ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﯾﺎوهﮔﻮ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮﯾﺪ؟« دﯾﺮان ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺒﻠ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ«.
)زﯾﺮا ﻣﮋدۀ ﻋﯿﺴ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺑﺸﺎرت ﻣ داد۱۹ (.ﭘﺲ او را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﮐﻮه ﻣﺮﯾ ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨ 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 ﻣﮐﺮدﻧﺪ(.
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 ﻣﮔﺸﺘﻢ و
ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﺮدم ،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 اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ۲۴ .آن 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 ﻧﻔﺲ و زﻧﺪﮔ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﻤﯿ آدﻣﯿﺎن
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۲۶ .او ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را از ﻧﺴﻞ ﯾ 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 ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻪ او از ﻫﯿ ﯾ از ﻣﺎ
دور ﻧﯿﺴﺖ،
»۲۸زﯾﺮا در او زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ 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 ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ و
ﻣﻬﺎرت آدﻣ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد۳۰ .ﺧﺪا 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 داد۳۳ «.ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﻟُﺲ ﺷﻮرا را ﺗﺮک ﮐﺮد۳۴ .ﭼﻨﺪ 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 اﮐﯿﻼ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ ﭘﻨﻄُﺲ ﺑﻮد
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .اﮐﯿﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ 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
ﻣﮐﺮدﻧﺪ۴ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد
و ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺂورﻧﺪ.
۵وﻗﺘ ﮐﻪ ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس از ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﻮﻟُﺲ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ
ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻋﻼم ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﻟﯿﻞ ﻣ آورد

ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ۶ .و 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 رﻓﺖ۷ «.ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾ
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﺘﻮس ﯾﻮﺳﺘُﺲ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد رﻓﺖ.
ﺧﺎﻧﮥ او در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن واﻗ ﺑﻮد۸ .ﮐﺮِﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آورد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،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 ﻧﺶ۱۰ .زﯾﺮا
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 ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۱ «.ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﻮﻟُﺲ ﻣﺪت ﯾ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻼم
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 ﺧﻼف 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 ﺑﺪﻫﻢ۱۵ .اﻣﺎ 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 ﮐﺮد۱۷ .در 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.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ
۱۸ﭘﻮﻟُﺲ ﻣﺪﺗ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮد
و ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﻋﺎزم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ و اﮐﯿﻼ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﺑﺮد .ﭘﻮﻟُﺲ در ﺷﻬﺮ ﮐﻨﺨﺮﯾﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺬر ﮐﺮده
ﺑﻮد۱۹ .وﻗﺘ 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 ﻧﺮد۲۱ .او
از اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم «.و اﻓﺴﺲ را ﺗﺮک ﮐﺮد۲۲ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻄﺮف
اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۲۳ .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻣﺪﺗ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد ﺑﺎر
دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﻏﻼﺗﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ ﻣﮔﺸﺖ و
ﺷﺎﮔﺮدان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﺮد.

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 ﮐﻼم 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 داﺷﺖ۲۶ .او در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ و اﮐﯿﻼ ﺳﺨﻨﺎن او را

ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد آوردﻧﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح دادﻧﺪ۲۷ .وﻗﺘ 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
ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺧﺪا دﻟﯿﻞ ﻣ آورد ﮐﻪ
ﻋﯿﺴ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻮﻟُﺲ در اﻓﺴﺲ

۱۹

۱در آن زﻣﺎن ﮐﻪ آﭘﻮﻟُﺲ در ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺑﻮد ،ﭘﻮﻟُﺲ از راه

ﺧﺸﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺴﺲ رﺳﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد۲ .از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ وﻗﺘ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ،
روح اﻟﻘﺪس را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟« آن ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﺎ ﺣﺘ
ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪﺳ وﺟﻮد دارد۳ «.ﭘﻮﻟُﺲ 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 ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﻣ آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ
ﻋﯿﺴ ،اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ۵ «.وﻗﺘ 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 ﻧﻤﻮدﻧﺪ۷ .اﯾﻦ ﻣﺮدان ،ﺟﻤﻌﺎً ﺣﺪود دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
۸ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﻓﺖ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣ ﻧﻤﻮد و ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ

ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد۹ .اﻣﺎ ﻋﺪه ای از
آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪل ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آوردﻧﺪ و ﺑﺮﻋﺲ ،از ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺪا
ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺪﮔﻮﺋ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﻟُﺲ از آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد
و ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ روزه در ﺗﺎﻻر ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻃﯿﺮاﻧُﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﺮد۱۰ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل
اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ اﻋﻢ
از ﯾﻬﻮدی و ﯾﻮﻧﺎﻧ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.

ﭘﺴﺮان اﺳﯿﻮا
۱۱ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن ﻣ داد۱۲ .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻤﺎﻟﻬﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﭘﻮﻟُﺲ ﺗﻤﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ از اﻣﺮاض ﺧﻮد
ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ارواح ﻧﺎﭘﺎک از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﮔﺸﺖ۱۳ .اﻣﺎ در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﻋﺪه ای از ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﯿﺎر ﯾﻬﻮدی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم
ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ارواح ﻧﺎﭘﺎک را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﺮا ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺸﺎرت ﻣ دﻫﺪ ﻗﺴﻢ ﻣ دﻫﻢ۱۴ «.و ﻫﻔﺖ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺴﺮان ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم اﺳﯿﻮا ﮐﻪ ﯾ از ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد اﯾﻦ
روش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ۱۵ .اﻣﺎ روح ﻧﺎﭘﺎک ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ
ﻋﯿﺴ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و درﺑﺎرۀ ﭘﻮﻟُﺲ اﻃﻼع دارم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎره
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟«

۱۶

ﻣﺮدی ﮐﻪ روح ﻧﺎﭘﺎک داﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ و زﺧﻤ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .اﯾﻦ 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 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ۱۸ .ﻋﺪۀ
زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ۱۹ .و 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 ﺑﻮد۲۰ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻼم 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 ﺑﺒﯿﻨﻢ۲۲ «.ﭘﺲ 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
ﺷﺪ۲۴ .در 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 ﺑﻮد۲۵ .ﭘﺲ 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 ﻣﺎ اﻓﺴﺲ
ﺑﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﻋﺪۀ ﻓﺮاواﻧ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد
ﮐﺸﯿﺪه و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۲۷ .ﭘﺲ 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«.
۲۸وﻗﺘ آن ﻫﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زدﻧﺪ:
»ﺑﺰرگ اﺳﺖ آرﺗﯿﻤﯿﺲ اﻓﺴﺴﯿﺎن۲۹ «.ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﻣﺮدم
ﻏﺎﯾﻮس و آرِﺳﺘَﺮﺧُﺲ را ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﻮﻟُﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
۳۰ﭘﻮﻟُﺲ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ۳۱ .ﺣﺘ 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 ﻧﯿﻨﺪازد۳۲ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪ ای ﯾ ﭼﯿﺰ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و
دﺳﺘﻪ ای ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ،زﯾﺮا آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ
اﺻﻼ دﻟﯿﻞ ﺟﻤ ﺷﺪن ﺧﻮد را ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ۳۳ .اﻣﺎ 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 ﻧﻤﺎﯾﺪ۳۴ .اﻣﺎ
وﻗﺘ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺪر ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺻﺪا ﺑﻪ
ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ» :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 اﺳﺖ۳۶ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎر اﺳﺖ،
ﺻﻼح ﺗﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎری ﻧﻨﯿﺪ.
۳۷اﯾﻦ ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﻣﺖ 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 ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۳۹ .اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﺮی در
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﯾ ﺟﻠﺴﮥ رﺳﻤ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد۴۰ .زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺧﻄﺮ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر اﻣﺮوز ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ
اﺧﻼﻟﺮی ﺷﻮﯾﻢ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﯿ دﻟﯿﻠ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻫﯿ ﺟﻮاﺑ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮرش ﻧﺪارﯾﻢ۴۱ «.اﯾﻦ 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
۲

از ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮد و ﻋﺎزم ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺷﺪ .او در آن
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﮔﺸﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان دﻟﺮﻣ
ﻣ داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن رﺳﯿﺪ۳ .ﭘﺲ 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
ﻧﻤﺎﯾﺪ۴ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن 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 ﺑﻮدﻧﺪ۵ .اﯾﻨﻬﺎ زودﺗﺮ
از ﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺗﺮواس در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۶ .ﺧﻮد 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 ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎی زﯾﺎدی
روﺷﻦ ﺑﻮد۹ .ﺟﻮاﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺘﯿﺨُﺲ ﭘﯿﺶ ﮐﻠﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮاب ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و از ﻣﻨﺰل ﺳﻮم ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎد و
وﻗﺘ او را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮده ﺑﻮد۱۰ .ﭘﻮﻟُﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧﻮد را روی
او اﻧﺪاﺧﺖ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎراﺣﺖ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،او ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ۱۱ «.ﭘﺲ ﭘﻮﻟُﺲ دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ 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 ﮐﺮد۱۲ .و آﻧﻬﺎ آن ﺟﻮان را زﻧﺪه
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻤ ﺷﺪ.

ﺳﻔﺮ ﺑﺤﺮی از ﺗﺮواس ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ
۱۳ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از دﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺘ رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ،ﭘﻮﻟُﺲ
ﻗﺒﻼ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی اَﺳﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﭘﻮﻟُﺲ
را ﺳﻮار ﮐﺸﺘ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از راه ﺧﺸ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮود۱۴ .وﻗﺘ ﭘﻮﻟُﺲ در اَﺳﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﺎ ﺷﺪ او را ﺳﻮار ﮐﺸﺘ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ آﻣﺪﯾﻢ۱۵ .روز ﺑﻌﺪ از راه ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﺰﯾﺮۀ ﺧﯿﻮس رﺳﯿﺪﯾﻢ و روز دوم از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﺳﺎﻣﻮس رﻓﺘﯿﻢ.
ﻓﺮدای آن روز وارد ﺑﻨﺪر ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ ﺷﺪﯾﻢ،

۱۶

زﯾﺮا 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
ﺧﻮاﺳﺖ۱۸ .وﻗﺘ 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 ﻏﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم۲۰ .ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺷﻤﺎ از ﻫﯿ ﭼﯿﺰ درﯾ 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 ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۲ .اﮐﻨﻮن در ﺑﻨﺪﮔ روح اﻟﻘﺪس در راه اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ
و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺮم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤ داﻧﻢ ۲۳ﺟﺰ اﯾﻨﻪ
روح اﻟﻘﺪس در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﺎر ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺒﺲ ﻫﺎ
و ﺳﺨﺘ ﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ۲۴ .اﻣﺎ 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 اﻋﻼم ﻣﮋدۀ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
۲۵و اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻼم
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ ام ،دﯾﺮ روی ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ۲۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﻫﻼک
ﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺘﻢ۲۷ ،زﯾﺮا ﺑﺮای اﻋﻼم ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
از ﻫﯿ ﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻧﺮده ام۲۸ .ﻣﺘﻮﺟﻪ 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

دﻫﯿﺪ۲۹ .ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﮔﺮﮔﻬﺎی درﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ دﻟﺴﻮزی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۳۰ .و ﺣﺘ در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده،
ﭘﯿﺮواﻧ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ۳۱ .ﭘﺲ 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 ﮐﻼم ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ او ﻣ ﺳﭙﺎرم .ﮐﻼﻣ ﮐﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮐﺎﺗ را ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺪﺳﺎن اوﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۳۳ .ﻣﻦ 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 ام۳۵ .ﻣﻦ ﻋﻤﻼ 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 ﮐﺮد۳۷ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و او را در آﻏﻮش
ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ۳۸ .آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﻏﻤﯿﻦ
ﻣ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﺮ آن ﻫﺎ روی او را
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 رﻓﺘﯿﻢ۲ .درآﻧﺠﺎ 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 ﭘﺘﻮﻻﻣﺎﺋﯿﺲ
رﺳﯿﺪﯾﻢ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮادران را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ و روزی را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮ آوردﯾﻢ۸ .روز 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 ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ۹ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭼﻬﺎر دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۰ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﯾ ﻧﻔﺮ
ﻧﺒ ﺑﻪ ﻧﺎم آﮐﺎﺑﻮس از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ۱۱ .او ﭘﯿﺶ ﻣﺎ آﻣﺪ و
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻮﻟُﺲ را ﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣﮔﻮﯾﺪ :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 ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۳ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟُﺲ در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎ

اﺷﻬﺎی ﺧﻮد دل ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺿﺮم زﻧﺪاﻧ ﺷﻮم،
ﺑﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﯿﺮم۱۴ «.ﭼﻮن
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 داﺷﺘﻨﺪ۱۹ .ﭘﺲ از ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ،ﭘﻮﻟُﺲ از
ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد۲۰ .آﻧﻬﺎ 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 دارﻧﺪ۲۱ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫ ﮐﻪ
از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺳﻨﺖ ﻧﻨﻨﺪ و
دﯾﺮ رﺳﻮم ﺧﻮد را ﻧﺎه ﻧﺪارﻧﺪ۲۲ .ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎً از آﻣﺪن ﺗﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۲۳ .ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .در
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺬری ﻧﻤﻮده اﻧﺪ۲۴ .ﺗﻮ 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 ﻣﮐﻨ۲۵ .و اﻣﺎ در
ﺧﺼﻮص ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺣﻢ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً
ﺑﻪ اﻃﻼع آن ﻫﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﮔﺮدد و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖِ ﺣﯿﻮان ﺧﻔﻪ ﺷﺪه و از زﻧﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ«.
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 اﻋﻼم 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 ﻗﺒﻼ ﺗﺮوﻓﯿﻤﺲ از اﻫﺎﻟ اﻓﺴﺲ را ﻫﻤﺮاه
ﭘﻮﻟُﺲ در ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ او را ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورده اﺳﺖ۳۰ (.ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد ،ﻣﺮدم ﻫﺠﻮم
آوردﻧﺪ و ﭘﻮﻟُﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻓﻮراً درﻫﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ۳۱ .وﻗﺘ ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻓﺮﻗﮥ روﻣ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻮرش
ﮐﺮده اﻧﺪ۳۲ .او ﻓﻮراً ﺑﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺘﺎﻓﺖ .وﻗﺘ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻋﺴﺎﮐﺮ را دﯾﺪﻧﺪ از زدن

ﭘﻮﻟُﺲ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ۳۳ ،دراﯾﻦ 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 ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﭼﯿﺰ
دﯾﺮ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﻣﻄﻠ
ﺷﻮد ،ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺸﻠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ۳۵ .وﻗﺘ ﺑﻪ زﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻮﻟُﺲ را
روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ۳۶ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎده و داﺋﻤﺎً
ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زدﻧﺪ» :او را ﺑﺸﯿﺪ«.

دﻓﺎع ﭘﻮﻟُﺲ
۳۷ﻫﻨﻮز داﺧﻞ ﻗﺸﻠﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ رو ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮐﺮد و
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﺟﺎزه ﻣ دﻫ 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 ﻣﮐﻨﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ۴۰ «.وﻗﺘ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد او ﺑﺎﻻی
زﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﻮد از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ 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 ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ۲ «.وﻗﺘ آن ﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن

ﻋﺒﺮاﻧ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻮش دادﻧﺪ.

ﭘﻮﻟُﺲ اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ»۳ :ﻣﻦ ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی از اﻫﺎﻟ ﺗﺮﺳﻮس
ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،وﻟ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻤﺎﻻﺋﯿﻞ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻢ
و ﺷﺮﯾﻌﺖ آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ آﻣﻮﺧﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
۴

ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻏﯿﻮر و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدم .و
ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ را آزار ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪم و آﻧﻬﺎ را ،ﭼﻪ
ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻢ۵ .ﮐﺎﻫﻦ 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 رﺳﻮﻻن ۱۹ ‐ ۱ :۹؛ (۱۸ ‐ ۱۲ :۲۶

۶اﻣﺎ وﻗﺘ در راه ﺑﻮدم ،در ﺣﻮاﻟ دﻣﺸﻖ ﻧﺰدﯾ ﻇﻬﺮ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﻮر
ﺷﺪﯾﺪی از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ دور ﻣﻦ درﺧﺸﯿﺪ۷ .ﻣﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم و
ﺻﺪاﺋ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﺋﻮل ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ
ﻣﮐﻨ؟« ۸ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟« ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ
ﻋﯿﺴ ﻧﺎﺻﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺟﻔﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ۹ «.ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻦ ﻧﻮر را
ﻣ دﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺻﺪای ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد 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 ﺷﺪ۱۱ «.ﭼﻮن 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 ﻣﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺮدی

ﺧﺪاﺗﺮس ،ﺗﺎﺑ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،و در ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿ ﻧﺎم ﺑﻮد۱۳ .او
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادر ﺷﺎﺋﻮل ،ﺑﯿﻨﺎ
ﺷﻮ «.ﮐﻪ ﻓﻮراً ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ او ﻧﺎه ﮐﺮدم۱۴ .او 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 داد۱۶ .ﺣﺎﻻ 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
ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ۱۸و در رؤﯾﺎ ﻋﯿﺴ را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻣﮔﻔﺖ» :زود ﺑﺮﺧﯿﺰ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺮک ﮐﻦ زﯾﺮا اﻫﺎﻟ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺎدت ﺗﺮا درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۱۹ «.ﮔﻔﺘﻢ» :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 ﻗﺎﺗﻼن او ﺑﻮدم۲۱ «.اﻣﺎ 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 ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۳ «.در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را

در ﻫﻮا ﺗﺎن ﻣ دادﻧﺪ و ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۴ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
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 ﻣﮐﻨ؟
اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾ از اﺗﺒﺎع روم اﺳﺖ۲۷ «.ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﯿﺶ ﭘﻮﻟُﺲ رﻓﺖ و
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،آﯾﺎ ﺗﻮ روﻣ ﻫﺴﺘ؟« ﭘﻮﻟُﺲ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻠ۲۸ «.ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاﻓ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام «.ﭘﻮﻟُﺲ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪم۲۹ «.ﭘﺲ 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 ام۲ «.دراﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ،ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﭘﻮﻟُﺲ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺸﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ۳ .ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ

او ﮔﻔﺖ» :ای دﯾﻮار ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺧﺪا ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺗﻮ آﻧﺠﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮ
ﺧﻼف آن اﻣﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺰﻧﻨﺪ۴ «.ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺧﺪا اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨ؟« ۵ﭘﻮﻟُﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ
ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ اﺳﺖ .ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮرات ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺰا ﻧﻮ««.
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 ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺴ ﻫﺎ و ﺻﺪوﻗ ﻫﺎ
اﺧﺘﻼف 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 دارﻧﺪ۹ (.ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻫﯿ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ .از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﺑﺎ
او ﺳﺨﻦ ﻧﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۱۰ «.اﺧﺘﻼف 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
ﻧﺰﻧﻨﺪ۱۳ .در اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ۱۴ .آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺶ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﯾﻢ
ﺗﺎ ﭘﻮﻟُﺲ را ﻧﺸﯿﻢ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺰﻧﯿﻢ۱۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 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 داد۱۷ .ﭘﻮﻟُﺲ ﯾ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن را ﺻﺪا زده
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺟﻮان را ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﺒﺮ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋ را ﺑﻪ
ﻋﺮض او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۱۸ «.ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ او را ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﺮد و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﭘﻮﻟُﺲ زﻧﺪاﻧ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻮان را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم .او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋ را ﺑﻪ ﻋﺮض
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۱۹ «.ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان 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 اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﺘﺮی ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ۲۱ .ﺑﻪ 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 ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۲ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان آن
ﺟﻮان را رﺧﺼﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ او اﺧﻄﺎر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗ 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 ﺑﺮوﻧﺪ۲۴ .و ﭼﻨﺪ اﺳﭗ
ﺑﺮای ﭘﻮﻟُﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ او را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻠﯿﺲ واﻟ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ۲۵ «.او ﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ:
»۲۶ﮐﻠﻮدﯾﻮس ﻟﯿﺴﯿﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﺎب واﻟ ﻓﻠﯿﺲ ﺳﻼم 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 ﺑﺮدم۲۹ .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪۀ آن ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﺖ و او ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮده اﺳﺖ۳۰ .ﭘﺲ وﻗﺘ 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«.
۳۱ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮﻟُﺲ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
او را ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﯿﭙﺎﺗﺮﯾﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۳۲ .ﻓﺮدای آن روز ﻫﻤﻪ ﺑﺠﺰ
ﺳﻮاراﻧ ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺸﻠﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۳۳ .ﺳﻮاران ﺑﻪ وﻗﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ
واﻟ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﻮﻟُﺲ را ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ۳۴ .واﻟ وﻗﺘ ﻧﺎﻣﻪ
را ﺧﻮاﻧﺪ ،از ﭘﻮﻟُﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺪام وﻻﯾﺖ 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.

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﭘﻮﻟُﺲ در ﺣﻀﻮر ﻓﻠﯿﺲ واﻟ

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 اﻃﻼع واﻟ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۲ .وﻗﺘ ﭘﻮﻟُﺲ را
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗُﻠُﺲ ﺷﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮد» :ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب،
واﻟ 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 ﻫﺴﺘﯿﻢ۳ ،وﻇﯿﻔﮥ 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 ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ۵ ،ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾ آﺷﻮﺑﺮ ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ ۶و ﺣﺘ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎک
ﺧﺪای ﻣﺎ را آﻟﻮده ﮔﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ۷ .وﻟ ﻟﯿﺴﯿﺎس ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان آﻣﺪ و ﺑﺎ
زور او را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ۸ .و ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن او اﻣﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از او ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ادﻋﺎی
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۹ «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﺮﺗُﻠُﺲ را
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

دﻓﺎع ﭘﻮﻟُﺲ در ﺣﻀﻮر ﻓﻠﯿﺲ
۱۰وﻗﺘ واﻟ ﺑﻪ ﭘﻮﻟُﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ ،او ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ ﺟﻮاب داده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻢ۱۱ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺑﯿﺶ از دوازده روز ﻧﻤﮔﺬرد 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 ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۳ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ
ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﻣ آورﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ۱۴ .اﻣﺎ در
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻢ 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
دارم۱۵ .ﻣﻦ 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
اﺳﺖ۱۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
در ﻫﻤﮥ اﺣﻮال در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن وﺟﺪان آﺳﻮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
۱۷ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﻋﺎﻧﺎﺗ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺬراﻧﻢ.

۱۸

در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ

ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﻮدم ،ﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘ 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
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۲۰ ،ﯾﺎ 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
۲۲ﻓﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺧﻮدش از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻠ داﺷﺖ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﺘﻮای ﺧﻮد را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ آﻣﺪن
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﯿﺴﯿﺎس ﻣﮐﻨﻢ۲۳ «.و ﺑﻪ ﯾ 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 ﭘﻮﻟُﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟُﺲ درﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﮔﻮش داد۲۵ .اﻣﺎ وﻗﺘ دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و ﮐﯿﻔﺮ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻓﻠﯿﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪ و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ» :ﻓﻌﻼ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﺑﺎز
ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۲۶ «.در 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 رﻓﺖ۲ .ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮد اﺗﻬﺎﻣﺎت

و دﻋﺎوی ﺧﻮد را ﺑﺮﺿﺪ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ اﻃﻼع 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 ﻣﮔﺮدم۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮ 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 .روز ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد
ﭘﻮﻟُﺲ را ﺑﯿﺂورﻧﺪ۷ .وﻗﺘ 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 ﻧﺒﻮدﻧﺪ۸ .ﭘﻮﻟُﺲ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻄﺎﯾ ﺷﺪه ام و ﻧﻪ
ﺑﺮﺿﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﻗﺪاﻣ ﮐﺮده ام۹ «.اﻣﺎ 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 ام۱۱ .اﮔﺮ ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده ام ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام اﺳﺖ ،از ﻣﺮگ ﻧﻤﮔﺮﯾﺰم .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 ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ دوﺳﯿﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪﮔ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۲ «.ﻓﺴﺘﻮس ﭘﺲ از
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد ﺟﻮاب داد» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر

دادﺧﻮاﻫ ﻣﮐﻨ 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 ﺑﻮﯾﻨﺪ۱۴ .و 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 اﺳﺖ۱۵ .وﻗﺘ 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
ﮐﻨﺪ۱۷ .ﭘﺲ وﻗﺘ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻠﻒ وﻗﺖ ،روز ﺑﻌﺪ در
ﻣﺤﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم و اﻣﺮ ﮐﺮدم او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ۱۸ .وﻗﺘ ﻣﺪﻋﯿﺎن او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺿﺪ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿ از ﺟﺮﻣﻬﺎﺋ
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ۱۹ ،ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ دﯾﻦ ﺧﻮد
ﺷﺎن و ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﻣﺮده و ﭘﻮﻟُﺲ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ زﻧﺪه
اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ۲۰ .ﭼﻮن 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.

۲۱

اﻣﺎ 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 ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ۲۲ «.اﻏﺮﯾﭙﺎس 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 ﮐﺮدﻧﺪ۲۴ .در 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 ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۵ .ﻧﻈﺮ
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 ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ۲۶ .و 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 ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ۲۷ ،زﯾﺮا 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 ﺧﯿﺰم۳ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ
ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آداب و رﺳﻮم ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﺧﺘﻼﻓﺎت 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 ﮐﺮدم۵ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮا از اول ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮی را در ﻓﺮﯾﺴﮔﺮی
ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺮوی از دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی دﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪه ام۶ .و ﺣﺎﻻ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آن وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣ ﺷﻮم۷ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن وﻋﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺎ اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ
ﮐﻪ روزی اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺷﺐ و روز ﻋﺒﺎدت
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ای ﭘﺎدﺷﺎه۸ ،ﭼﺮا 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 ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۰ .و 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 ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎن رأی ﻣ دادم.
۱۱ﻣﺪت زﯾﺎدی اﯾﺸﺎن را در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﻣ زدم و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮدم آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ اﻧﺎر اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزم .ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺠﺎﯾ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دوردﺳﺖ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﺮدم 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
درﺧﺸﯿﺪ۱۴ .ﻫﻤ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﺪاﯾ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ »ای ﺷﺎﺋﻮل ،ای ﺷﺎﺋﻮل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ
ﻣﮐﻨ؟ ﺑﺮ ﻣﯿ ﻫﺎ ﻟﺪ زدن ﮐﺎر آﺳﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ۱۵ «.ﭘﺮﺳﯿﺪم:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧ۱۶ .ﺑﺮﺧﯿﺰ 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 دﻫ۱۷ .ﻣﻦ 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 ﻧﺮدم۲۰ ،ﺑﻠﻪ اول ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ دﻣﺸﻖ و اورﺷﻠﯿﻢ و
ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد اﻋﻼم ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻃﻮری زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
اﯾﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۱ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺮا در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺪ۲۲ .اﻣﺎ 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 اﻋﻼم
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 ﻣﮐﻨﻢ۲۶ .ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ آزاداﻧﻪ ﭘﯿﺶ آن ﺟﻨﺎب ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ .ﻓﺮ ﻧﻤﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن دور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﻫﯿﭽﯿ از آن ﻫﺎ در ﺧﻔﺎ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲۷ .ای
اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﺪ؟ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه
دارﯾﺪ۲۸ «.اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﭘﻮﻟُﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺮا ﻣﺴﯿﺤ 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«.
۳۰آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و واﻟ و ﺑﺮﻧﯿ و ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮان
ﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ۳۱ .وﻗﺘ از ﺗﺎﻻر ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اﺳﺖ۳۲ «.اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﻓﺴﺘﻮس ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر دادﺧﻮاﻫ
ﻧﺮده ﺑﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آزاد ﺷﻮد«.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ روم

۲۷

۱وﻗﺘ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از راه ﺑﺤﺮ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ،

ﭘﻮﻟُﺲ و ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧ دﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﻟﯿﻮس از
ﻓﺮﻗﮥ اوﻏُﺴﻄُﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ۲ .ﺑﻪ ﮐﺸﺘ ادراﻣﯿﺘﯿﻨ ﮐﻪ ﻋﺎزم

ﺑﻨﺪرﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﺑﻮد ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و اَرِﺳﺘَﺮﺧُﺲ
ﻣﻘﺪوﻧ از اﻫﺎﻟ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮد۳ .روز 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
ﺑﯿﺮد۴ .از 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
رﺳﯿﺪﯾﻢ۶ .ﺻﺎﺣﺐ 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 ،راﻧﺪﯾﻢ۸ .ﺑﻪ ﺳﺨﺘ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ
ﻟﺴﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﻨﺪر ﻧﯿ «رﺳﯿﺪﯾﻢ.
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 داﺷﺖ۱۱ «.اﻣﺎ 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 ﺻﻼح 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
ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ۱۴ .اﻣﺎ 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 ﺧﻼف 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 آورﯾﻢ۱۷ .آﻧﻬﺎ 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.
۱۸

ﺑﺎد 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 اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۲۰ .روزﻫﺎی زﯾﺎد ﻧﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد و ﻧﻪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن .ﺑﺎد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣ وزﯾﺪ و دﯾﺮ ﻫﯿ 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 ﻧﻤﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن در
اﻣﺎن ﻣ ﺑﻮدﯾﺪ۲۲ .ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺪه از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺒﺎزﯾﺪ .ﻫﯿ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺟﺎن ﮐﺴ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﮐﺸﺘ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ۲۳ ،زﯾﺮا 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 اﺳﺖ۲۵ «.ﭘﺲ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﻮﯾﺪل ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارم و ﻣ داﻧﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۶ .وﻟ 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 ﻣﻼﺣﺎن
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۸ .ﭘﺲ ﻋﻤﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳ و ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫ
دوﺑﺎره اﻧﺪازهﮔﯿﺮی 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 ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ روز ﺷﻮد.
۳۰ﻣﻼﺣﺎن 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 اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۳۱ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻼﺣﺎن در ﮐﺸﺘ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۳۲ «.ﭘﺲ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﻗﺎﯾﻖ را
ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و آن را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۳ﮐﻤ ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﯿﺪه دم ،ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺻﺮار ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرده روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻼﺗﻠﯿﻔ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده اﯾﺪ۳۴ .ﺗﻤﻨﺎ دارم ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا
ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺴﺖ .ﻣﻮﯾ از ﺳﺮ ﻫﯿﭽﯿ از ﺷﻤﺎ ﮐﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۳۵ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮥ
آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﻧﻤﻮد۳۶ .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﯾﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ)۳۷ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ در
ﮐﺸﺘ ﺟﻤﻌﺎً دو ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۳۸ (.ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺳﯿﺮ

ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻘﯿﮥ ﻏﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘ را ﺳﺒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

درﻫﻢ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘ
۳۹وﻗﺘ ﺻﺒ ﺷﺪ ،ﻣﻼﺣﺎن ﺧﺸ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻠﯿﺠ
ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ رﯾ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﺎن ﮐﺸﺘ
را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ۴۰ .ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪ ﻟﻨﺮ ﻫﺎ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ را
در ﺑﺤﺮ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎن را ﻫﻢ ﺷُﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎدﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺘ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘ را ﯾﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺳﺎﺣﻞ راﻧﺪﻧﺪ۴۱ .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 ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺸﻨﺪ،
ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻨﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ۴۳ .اﻣﺎ 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 ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۴۴ .و 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 اﺳﺖ۲ .ﻣﺮدم آن ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و

ﭼﻮن ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﺎران ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ ،آﺗﺶ ﺑﺰرﮔ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و از ﻣﺎ
ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﮐﺮدﻧﺪ۳ .ﭘﻮﻟُﺲ 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 ﭼﺴﭙﯿﺪ۴ .ﻫﻤﯿﻦ 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 ﺑﻤﺎﻧﺪ۵ «.اﻣﺎ ﭘﻮﻟُﺲ ﻣﺎر را روی آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و اﺻﻼ
ﺿﺮری ﻧﺪﯾﺪ۶ .آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﻧﺶ ورم ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .اﻣﺎ وﻗﺘ 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 اﻣﻼﮐ 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 ﮐﺮد۸ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ
ﭘﺪر ﭘﻮﺑﻠﯿﻮس ﺑﺴﺘﺮی و ﻣﺒﺘﻼ 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
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۱۰ .آﻧﻬﺎ 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 ﻋﻼﻣﺖ دو ﭘﯿﺮ ﺟﻮزا داﺷﺖ و زﻣﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ۱۲ .در ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﮐﯿﻮس ﻟﻨﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﺳﻪ روز
در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ۱۳ .ﺑﺎر دﯾﺮ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﯾﻐﯿﻮن رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﯾ روز ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دو

روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﻮﻃﯿﻮﻟ رﺳﯿﺪﯾﻢ۱۴ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮادران را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ دﻋﻮت آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﯾ ﻫﻔﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ روم رﺳﯿﺪﯾﻢ۱۵ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن 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 ﺷﺪ۱۶ .وﻗﺘ 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 ﻧﺪاده ام ،در اورﺷﻠﯿﻢ
دﺳﺘﯿﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ روﻣﯿﺎن ﺷﺪم۱۸ .روﻣﯿﺎن از ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا آزاد ﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿ ﮐﺎری
ﻧﺮده ام ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻢ۱۹ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻫﯿ راﻫ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﻪ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر دادﺧﻮاﻫ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻦ ﻫﯿ ﺷﺎﯾﺘ ﻫﻢ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارم۲۰ .ﺑﻪ 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«.
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ﺑﻪ 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
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ«.

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 ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ و ﻗﺎﻧ ﺳﺎزد.
۲۴ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،وﻟ
دﯾﺮان در ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۲۵ .آن 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:
»۲۶ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮو و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ:
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ وﻟ درک ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﺮﯾﺴﺖ وﻟ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ۲۷ ،زﯾﺮا 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«.
۲۸ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﺪاﯾ در اﺧﺘﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻫﺎ آﻧﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ۲۹ «.ﭼﻮن ﭘﻮﻟُﺲ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺖ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺸﺪت ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳۰ﭘﻮﻟُﺲ دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﻣﻨﺰل ﮐﺮاﯾ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دروازه
ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﻮد۳۱ .او ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را اﻋﻼم ﻣﮐﺮد
و درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر واﺿ و ﺑﺪون ﻫﯿ ﻣﺎﻧﻌ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣ داد.
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