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  مقدمه
  ».قدرت القدس روحكليسا وسيله و  ،است حمسي اصلي موضوعدر اين اثر، «

  -دبليو گراهام اسكروجي -

  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

كتـابي كـه تـاريخ كليسـاي     تنها  و نيزكليسا است؛  تاريخ اولينو  عهدجديد الهامياعمال رسوالن تنها تاريخ 
و ( هـا  و سـنت  روايـات ذكـر برخـي    همه بـا  ديگركتب . هدد مي مسيحي را پوشش و روزهاي آغازين ايمان  اوليه

اگر از زندگي . دش مي فقدان اين كتاب براي ما بسيار گران تمام . اندبه كار لوقا نظر داشته) هابسياري حدس و گمان
. با شكاف بسيار بزرگي روبرو هستيم كه عبور از آن دشوار اسـت ، برويمبه رساالت  خداوندمان در اناجيل مستقيماً

ت هستند و اصوالً اين اجتماعات چگونه شكل گرفتند؟ اعمال رسوالن به اين سـوال  ارساالت كدام جماع انمخاطب
ـ اين كتاب نه تنهـا پلـي بـين زنـدگي مسـيح و تع     . هدد مي و بسياري سواالت ديگر پاسخ  در  ييم زنـدگي مسـيح  ل

ايـن امـر   . ودشـ  مـي  محسوب  ن شريعت و فيضابيم نيز و اي ارتباطي بين يهوديت و مسيحيترساالت، بلكه حلقه
هـاي  توسـعة تـدريجي افـق    يعنـي هـد،  د مـي  را شكل  اعمالكتاب تفسير موجود براي از بزرگترين مشكالت  ييك

ز اين شهر باشـكوه  جهاني كه حركت خود را ا يكوچك يهودي در اورشليم به سوي ايمان جنبشمسيحيت از يك 
  .آغاز كرده است

  

  نويسنده) ب

اگر نويسندة انجيـل سـوم لوقـا    . فاق نظر دارند، نويسنده لوقا و اعمال يك شخص استكه همه ات همان گونه
  .)مقدمه لوقا ك.ر(و برعكس باشد، پس نويسندة اعمال نيز لوقا است 

مقدمـه ضـد   . هسـتند  قـديمي ، بسيار وسيع، قوي و ينكه لوقا كتاب اعمال را نگاشتهمبني بر ا شواهد خارجي
، كلمنـت  ايرنـائوس و پدران اوليه كليسـا،  ) م 200-170(موراتوري  فهرست ،)م 180-160(لوقا  انجيل مارسيون بر

در  كساني كه پـس از ايـن نامهـا   تقريباً تمام . ريجن همه بر نويسندگي لوقا اتفاق نظر دارندواسكندريه، ترتوليان و ا
  .هستند مين باوربر هبيوس و جروم نيز چون اوزاز جمله نويسندگان معتبري ، ظهور كردند تاريخ كليسا

نويسنده در ابتداي كتاب اعمال به طـور  . در كتاب اعمال مبني بر نويسندگي لوقا سه جنبه دارد شواهد داخلي
بيانگر اين امر است كه انجيـل   4-1:1لوقا . ندك مي گاشته بود اشاره ئوفيلس نص به كتاب اول خود كه تقديم به تخا

و بسياري جزئيات كوچك اين دو  تأكيد دفاعياتيش دلسوزانه، واژگان، سبك، نگر. سوم انجيلي هدفمند بوده است
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هدف اين نبوده كه لوقا نيز به مانند ديگر اناجيل باشد، بلكـه ترديـدي نيسـت كـه     . كتاب را به هم پيوند داده است
  .االت اول و دوم قرنتيان باشندلوقا و اعمال در كنار يكديگر همچون رس انجيل

ر در عبـارات  اين ام. دريافت كه نويسنده همسفر پولس بوده است وانت مي به روشني عمال ، از متن كتاب ادوم
نويسنده در بطن ماجرا ظـاهر   ي كهكامالً مشهود است، جائ )28:16 ؛27:1 ؛18 ؛31-20:5 ؛17-16:10( »ما«معروف 

اگر هـدف ايـن   . قانع كننده نيست »خيالي«هاي شكاكان مبني بر توجيه اين امر به عنوان يك ارتباط تالش. ودش مي 
و چـرا   -شاره كرده اسـت بود كه اين اثر موثق جلوه نمايد، پس چرا نويسنده به ندرت و با ظرافت خاص به خود ا

  در متن مشخص نيست؟ »ما«مرجع ضمير 
سرانجام، هنگامي كه ديگر همراهان پولس كه نويسنده به صورت سوم شخص از آنهـا يـاد كـرده و همچنـين     

شخصي كه بـاقي   اند از اين مجموعه حذف نمائيم، تنهابا پولس همراه نبوده »ما« كه در عبارات ضمير را اهانيهمر
  .اند لوقا استم مي 

  

  تاريخ نگارش) ج

گرچه تعيين تاريخ نگارش برخي از كتب عهد جديد چندان ضرورت ندارد، اما تاريخ نگـارش كتـاب اعمـال    
  . آيد مي و اولين كتاب در اين زمينه به شمار  به طور خاص تاريخ كليسااين كتاب بسيار مهم است، چرا كه 

انند و يـك گـروه   د مي اند، دو گروه لوقا را نويسنده محققان سه تاريخ براي نگارش كتاب اعمال در نظر گرفته
  :نندك مي اين موضوع را رد 

يـا حـداكثر    80او فراتر از سال يد است قرن دوم اين كتاب را نگاشته باشد چرا كه بع درمحال است كه او  .1
بر اين گمان هستند كـه نويسـنده از اثـر    ) ليبرال(در حالي كه برخي از محققان . كرده باشد زندگي يالديم 85سال 

ـ ، ارجاعـات آنـان در مـورد ت   سود جسته )Antiquities(دوران باستان به نام  فالويوس ژوزف  5:36ودا بـا اعمـال   ئ
  .د به هيچ وجه قانع كننده نيستندهاي موجوتمطابقت ندارد و شباه

ـ . م نگاشته است 80تا  70ي ها اعمال را بين سال انجيل خود و نيز كتابعقيده رايج اين است كه لوقا  .2 ن اي
 .)60احتماالً از سال ( ستفاده نمايدد تا از انجيل مرقس براي نگارش كتاب خود اتاريخ فرصت خوبي براي لوقا بو

ابد به ي مي ل قوي اين است كه لوقا نگارش كتاب اعمال را درست هنگامي كه وقايع كتاب پايان يك استدال .3
 .يعني اولين حبس پولس در روم، انتها رسانده است

 و )دالبته اين كار در اراده خدا نبو( آثار خود را به نگارش درآورد جلد سوم در نظر داشته كهلوقا است  ممكن
حـال   با اين. ندك ميميالدي را ذكر ن 70الي  63ي ها و جفاهاي بين سال رابيدادهاي مصيبترواز اين رو لوقا  شايد

سوزي بعد از آتش جفاي سخت نرون بر مسيحيان: ندك ميتر را به ما پيشنهاد تاريخي مقدمزير، وقايع  عدم اشاره به
؛ و واقعـه بسـيار   )60 دهـه اخر او(؛ شهادت پطرس و پولس )70-66(روم دولت ؛ جنگ يهوديان با )64( شهر روم

از اين رو به احتمال قريـب بـه يقـين لوقـا كتـاب      . ويراني اورشليم تبار يعنيتلخ براي يهوديان و مسيحيان يهودي
  .ميالدي نگاشته است 63يا  62سال تقريبا در به هنگام زنداني شدن پولس در روم، اعمال را 
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  موضوعزمينه و ) د

ينـيم كـه چگونـه    ب مـي را  القدس روحما در اين كتاب كار . زندگي و عمل استكتاب اعمال رسوالن انعكاس 
ب ثبـت باشـكوهي از اعمـال عظـيم     ايـن كتـا  . سـتراند گ مـي خشـد و آن را  ب ميهد، بدان قوت د ميكليسا را شكل 

ي هـا  شروارد، د ميترين موانع را از سر راه براست كه با استفاده از ابزارهاي ضعيف و ناچيز، سهمگين القدس روح
  .ودش ميانگيز نائل ج بسيار شگفتو به نتاي يردگ مينامتعارف را به كار 

آور و صـريح  هتود، سپس با عباراتي بش ميبا پايان يافتن رويدادهاي اناجيل آغاز  درست روايت كتاب اعمال
ان انتقال، هنگامي وقايع دوراين كتاب ثبتي است از . ابدي ميي آغازين و پرتالطم كليساي اوليه ادامه ها در مورد سال

دايد و ماهيت خود را به عنوان مشاركتي جديد از اتحاد ز ميهاي يهوديت را از تن خود كفنكه كليساي عهدجديد 
بنا به همين دليل، كتاب اعمال به شايستگي تمام داسـتان  . ساندر ميظهور  صهدر مسيح به من ها ن يهوديان و امتميا
  .ميده شده استنا »از شير گرفتن اسحاق«

هد، همان شور و شعفي كه با ديدن د ميبه هنگام مطالعه اين كتاب، نوعي شادي و شعف روحاني به ما دست 
از سويي ديگر هنگامي كه گناه و شيطان به مخالفت و مقابله بـا كليسـا   . هدد مياعمال عظيم خدا به شخص دست 

  . ودش مييزند خواننده دچار نوعي تنش خ ميبر
از . اسرائيل نقش كليدي دارد قومهاي شجاعانه خود به با بشارتپطرس رسول ه باب آغازين كتاب، در دوازد

وارد صـحنه   هـا  ناپذير بـراي امـت  سولي باغيرت، الهام يافته از روح و خستگيرباب سيزده به بعد، پولس همچون 
  . ودش مي

نشان ساخته كه  خاطر (J. B. Phillips)يپس بي فيل. جي. يردگ ميساله را در بر 30كتاب اعمال يك دوره زماني 
اند چنان تغييري در گردونة دنيا ايجـاد نماينـد   كوچك از افراد عامي نتواسته گروهي«از تاريخ بشر  ايدر هيچ دوره

  »!آلود و پر از خشم و كينه بگويند اين افراد دنيا را دگرگون ساختندكه دشمنان آنها بتوانند با چشماني اشك

  

  اعمال رسوالن طرح كلي

 )7 -1ي ها باب( كليسا در اورشليم. 1

 )5 -1:1( القدس روحدر مورد م كرده خداوند قياوعده  )الف

 )11 -6 :1( ه رسوالن هنگام صعود به آسمانفرمان خداوند ب )ب

 )26 -12: 1( دعا و انتظار شاگردان در اورشليم )پ

 )47 -1: 2(يسا روز پنطيكاست و تولد كل )ت

 )26 -1: 3(نگ مادرزاد و دين پطرس به اسرائيل شفاي ل )ث

 )60: 7-1: 4(ترش آن سجفا بر كليسا و رشد و گ )ج
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  )31: 9 -1: 8(كليسا در يهوديه و سامره . 2

  )25-1: 8(خدمت فيليپس در سامره  )الف
  )40-26: 8( خواجه حبشيفيليپس و  )ب
  )31-1: 9(طرسوسي  سولس توبه و ايمان آوردن )پ

  )31: 28 -32: 9(اقصاي جهان  كليسا تا. 3

  )18: 11 -32: 9( ها بشارت پطرس به امت )الف
  )30-19: 11(تأسيس كليسا در انطاكيه  )ب
  )23-1: 12(جفاي هيروديس و مرگ او  )پ
  )28: 14-24: 12(غالطيه : اولين سفر بشارتي پولس )ت
  )35-1: 15(شوراي اورشليم  )ث
  )22: 18 -36: 15(ر و يونان آسياي صغي: دومين سفر بشارتي پولس )ج
  )26: 21 -23: 18(آسياي صغير و يونان : سومين سفر بشارتي پولس )چ
  )32: 26 -27: 21(دستگيري و محاكمه پولس  )ح
  )16: 28 -1: 27(سفر دريايي پولس به روم و غرق شدن كشتي  )خ
  )31-17: 28(يهوديان در روم  هتحت نظر بودن پولس و شهادت او ب )د

  

  تفسير

  )7 - 1ي ها باب( كليسا در اورشليم. 1

 )5 -1:1( القدس روحدر مورد خداوند قيام كرده وعده ) الف

نوشته بود كه اكنـون   لسيوفئتلوقا اين طبيب حبيب قبالً متني براي . ودش ميكتاب اعمال با يادآوري آغاز  1:1
گفته بود  تئوفيلسو در آيات پاياني آن انجيل به ا .)4-1:1لوقا  ك.ر( ناسيمش ميم انجيل به روايت لوقا ما آن را به نا

تعميـد خواهنـد    القـدس  روحكه خداوند عيسي پيش از صعود به آسمان به شاگردان خود وعده داده بود كه آنها از 
  ).53-24:48لوقا ( يافت

ـ  ميحال لوقا قصد دارد روايت خود را ادامه دهد، از اين رو بار ديگر به اين وعده پرهيجان  البتـه ايـن   . زدرداپ
اي است كـه در بطـن كتـاب اعمـال     هاي روحانيكار او شايسته است، چرا كه اين وعده روح آبستن تمام پيروزي

عيسي بـه عمـل   كه  را او در آن كتاب تمام اموري. امدن مييا كتاب اول صحيفه لوقا انجيل خود را . اندجاي گرفته

ايـن اعمـال و تعـاليم     تـداوم سپس در كتاب اعمال با تشريح او  .، ثبت نموده بودنمودن و تعليم دادن شروع كرد
  .ردازدپ ميپس از صعود عيسي به آسمان  ،القدس توسط روح
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خدمت او آموزه بدون عمل، يا اعتقـاد  . توجه نمائيد كه خدمت خداوند هم عمل نمودن و هم تعليم دادن بود
  . او به آنچه موعظه كرد عمل نمود. تعاليم خود بود نجات دهنده خود تجسم زنده. بدون رفتار مبتني بر آن نبود

كه كتاب اول لوقا با واقعه صعود نجات دهنده پايان يافت، كـه در اينجـا لوقـا آن     آوردبه ياد مي تئوفيلس 1:2
را پـيش از صـعود    رسولهاي پرمهر خداوند به يازده او همچنين توصيه. هدد ميوي شرح  باال برده شدنواقعه را 

  . آوردآسمان به ياد مي وي به

مـت بـدن   قيا هادليلترين بين قيام و صعود خود، به شاگردانش ظاهر شده، به قوي چهل روزخداوند در  1:3
  .)14 ،21:1؛ 26، 20:19يوحنا  ك.ر( خود را به آنها ثابت نمود

اين دنيـا نبـود،    شاهيپادهدف اوليه او . با آنها سخن گفت ملكوت خدادر اين مدت او همچنين درباره امور 
  .خدا را به عنوان پادشاه بشناسند و بپذيرند بلكه قلمرويي كه در آن

. ائيل معرفـي نمـود  قوم اسرخداوند عيسي خود را به عنوان پادشاه به . را به اشتباه كليسا دانست ملكوتنبايد 
و بـر روي زمـين تـا هنگـامي كـه      ا) ملمـوس (از اين رو ملكوت حقيقي  ).37: 23متي ( اما آنها عيسي را نپذيرفتند

  ).20 -19: 3اعمال ( اسرائيل توبه نكرده و او را به عنوان مسيح خود نپذيرد تحقق نخواهد يافت
 ).13: 1 سـيان كول( ، او ملكوتي قابل رويت بر روي زمين دارداين حالبا . در حال حاضر پادشاه حضور ندارد

به يك معنا ملكوت او شامل  ).12-1: 25 يمت(انند د ميوي  دشاگراين ملكوت شامل تمام كساني است كه خود را 
ـ ( نند مسيحي هستند؛ كه البته اين خود جلوه بيروني قضيه اسـت ك ميتمام كساني است كه اعتراف  ) 52-1: 13 يمت

 ).5 و 3: 3يوحنا ( ملكوت تنها شامل كساني است كه تولد تازه دارند ،به آن بنگريم جنبه درونياما اگر بخواهيم از 
  . توصيف شده است 13هاي انجيل متي باب ملكوت به شكل حاضر در مثل

 ).5: 3 سـيان افس(بـه آن پرداختـه نشـده اسـت     هاي عهد عتيق نبوت كه درجديد است  كليسا موضوعي كامالً
نت كليسا به عنوان عروس مسـيح در سـلط  . كليسا متشكل از تمام ايمانداران از پنطيكاست تا ربوده شدن آنان است

 ،در پايان دوران مصيبت عظيم. هزار ساله مسيح با او سلطنت خواهد كرد و تا به ابد در جالل او شريك خواهد بود
سلطنت عدالت خود را بر تمامي زمين برقرار  سيح در مقام پادشاه بازخواهد گشت و دشمنان خود را نابود ساختهم

  ).8: 72 مورمز( نمودخواهد 
با نـابودي   اين حالاما با  )4: 20 شفهمكا( انجامدها هزار سال به طول ميرشليم تناو زاگر چه سلطنت مسيح ا

  ).11: 1 رسپط2( نهايي دشمنان خدا، او بدون هيچ مخالفت و مانعي تا به ابد در آسمان سلطنت خواهد نمود

در اي در خانـه  نـد، هنگـامي كـه آنهـا    ك مـي ي خداوند با شاگردان اشاره ها ا به يكي از مالقاتاكنون لوق 4: 1

اما شايد آنهـا از  . را ترك نكنند اورشليمكه  قدغن نمودهآنها را نجات دهنده قيام كرده . اورشليم جمع شده بودند
  !در نظر آنها اورشليم شهر نفرت و خشونت و جفا بود! زده بودند كه چرا در اورشليم بماننداين شگفت

كـه  به وقوع خواهد پيوست در همان شهري  القدس روحول نز. ادد ميرخ  اورشليمدر  وعده پدرآري، تحقق 
در آنجا شهادتي خواهد بود بر رد شدن پسر خدا از سـوي مـردم    القدس روححضور . نجات دهنده مصلوب گرديد
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و . شـد واقع خواهـد   اورشليمو اين امر در  –خواهد نمود  ملزمگناه، عدالت و داوري  را به دنيا راستي،روح . دنيا
. افتندي ميرا  القدس روحر همان شهري كه خداوند را رها كرده به جهت نجات جان خود گريخته بودند شاگردان د

  . دندش ميدر همان مكاني كه از خود ضعف و ترس نشان دادند، قوي و دلير 
او در طول خدمت خـود و بـه طـور    . نيدندش ميرا  وعده پدرنبود كه آنها از دهان نجات دهنده  باراين اولين 

، 16: 14يوحنـا  ؛ 49: 24لوقا  ك.ر( آيد سخن گفته بوداي كه مياص در خطابه باالخانه براي آنها از تسلي دهندهخ
  ).13، 7: 16؛ 26: 15 ؛26

برخـي از آنهـا    حداقلاگر نگوئيم همه آنها، . ندك ميحال او در آخرين مالقات با آنها اين وعده را تكرار  5: 1
آنهـا بـه    ديـري نخواهـد پائيـد كـه    . بـود  جسـماني و  ظـاهري اما تعميد يحيي . ودنديافته ب يحييرا از  تعميد آب

ول آنها را از نظـر ظـاهري بـا    تعميد ا. و اين تعميد باطني و روحاني خواهد بود تعميد خواهند يافت القدس روح
خته آنهـا را بـراي   اما تعميد دوم آنها را در كليسا، بدن مسيح شريك سـا  ،اختس مياسرائيل همسان  قومكاران توبه

  .ردك ميخدمت تجهيز 
سخني از تعميد آتش ، اما تعميد خواهند يافت القدس روحبعد از اندك ايامي، به عيسي به آنها وعده داد كه 

ايمانـان و آينـده   تعميد آتش، تعميد داوري بوده و مربـوط بـه بـي    ).17-16: 3؛ لوقا 12، 11: 3 يمت( به ميان نياورد
  . است

  

 )11-1:6( ه رسوالن هنگام صعود به آسمانداوند بفرمان خ) ب

اين مكان درسـت همـان   . احتماالً رويداد ثبت شده در اينجا در كوه زيتون، مقابل بيت عنيا رخ داده است 6: 1
  ).51-50: 24لوقا ( اي بود كه مسيح به آسمان بازگشتنقطه

در سـلطنت   القدس روحد كه يوئيل نبي از بارش آنها به ياد داشتن. انديشيدندمي القدس روحشاگردان به نزول 
خود را برقـرار   ملكوتاز اين رو دريافته بودند كه خداوند به زودي  ).28: 2يوئيل ( پرجالل مسيح سخن گفته بود

پرسش آنهـا  . به آنها عطا خواهد شد القدس روح »بعد از اندك ايامي« خواهد ساخت، چرا كه به آنها وعده داده بود
  . زميني و قابل رويت خود را به زودي برقرار سازد ملكوتين بود كه آنها هنوز منتظر بودند مسيح حاكي از ا

چنين اميـدي  . خداوند آنها را به خاطر اينكه منتظر سلطنت ظاهري او بر روي زمين بودند سرزنش ننمود 7: 1
تـاريخ برقـراري   . وت را حـدس بزننـد  او فقط به آنها گفت كه قادر نيستند زمان برقراري ملك. موجه و شايسته بود

دانستن اين امر فقـط از آن خـود او   . استپدر بوده، و او زمان آن را بر كسي فاش نساخته  قدرتملكوت فقط در 
  . است

اسرائيل ارتباط دارد و  قومدر كتاب مقدس در مورد وقايع گوناگوني كه به سرنوشت  و اوقات ها زمانعبارت 
فرهنـگ يهـود برخاسـته بودنـد درك     شـاگردان كـه همگـي از بطـن     . كار رفته است توسط خدا پيشگويي شده به
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ساز پيش از برقراري سلطنت هزار ساله مسيح بر روي زمـين اشـاره   ردند كه اين سخنان به روزهاي سرنوشتك مي
  .دارند

بود، توجـه  كه از كنجكاوي آنها در مورد تاريخ برقراري ملكوتش ممانعت به عمل آورده  خداوند عيسي 8: 1
الوقوع بوده و قسمتي از ماهيت و حوزه خدمتي آنها بـه شـمار   كه بسيار قريبجلب نمود اي آنها را به سوي واقعه

در اورشليم و تمامي يهوديـه  شوند و حوزه خدمتي آنها هم  شاهدانماهيت خدمت آنها اين بود كه بايد . فتر مي

  . و سامره و تا اقصاي جهان بود
اين قوت براي شهادت مسيحي بسيار حياتي بـه شـمار   . القدس روحقوت : افتندي مير ابتدا قوت اما آنها بايد د

خـدمتي  ) القدس روح(ممكن است شخص بسيار بااستعداد، آموزش ديده و پرتجربه باشد اما او بدون قوت . آيدمي
قـوت  ، امـا اگـر از   سـواد، نافرهيختـه و اُمـي باشـد    از سويي ديگر ممكن است شخصـي بـي  . موثر نخواهد داشت

شاگردان ترسو براي شـهادت  . وزدس ميپر شود، دنيا خواهد ديد كه او چگونه در آتش خدمت به خدا  القدس روح

بـر   القدس روحرا با نزول  قوتو اين . و براي موعظه انجيل به شجاعت روحاني نياز داشتند) روح( قوتدادن به 
  .افتندي ميخود 

همان شهري . بود از فيض خدا ئيريزي پرمعنابرنامه كه خود اين موضوعد ش ميآغاز  اورشليمشهادت آنها در 
  . نيدش ميكه خداوندمان در آن مصلوب شد، اولين شهري بود كه دعوت به توبه و ايمان به او را 

نيز از شـهرهاي   اورشليمترين ناحيه فلسطين به همراه ساكنان يهودي سرسخت خود كه شمالي يهوديهسپس 
  . آمدبه شمار مي اصلي آن

اي اي در مركز فلسطين با ساكنان منفور و نيمه يهودي خود كـه يهوديـان بـا آنـان رابطـه     ، منطقهسامرهسپس 
  . نداشتند

در ايـن  . كه تاكنون از مرزهاي مذهبي اسرائيل خارج بودند ممالك غيريهودي –دنياي ناشناخته  اقصايسپس 
  . بندي نمودجريان حركت تاريخ در اعمال را به طور كلي چنين تقسيم وانت مي، )مسيح(چرخه رو به رشد شاهدان 

  ).7 -1ي ها باب( اورشليم درشاهدان . 1

  ).31: 9 -1: 8( يهوديه و سامره درشاهدان . 2

  ).31: 28 -32: 9( اقصاي جهان تا بهشاهدان . 3

اين تمام آن . آسمان باال برده شدبه محض اينكه نجات دهنده اين ماموريت را به شاگردان خود سپرد، به  9: 1
چنـين واقعـه   . بـاال بـرده شـد و ابـري او را از چشـمان ايشـان در ربـود       : ويـد گ ميچيزي است كه كالم خدا 

اي اين امر كه نويسندگان كالم خـدا در بيـان وقـايع محـدوده    ! آوري، بسيار ساده و متين توصيف شده است حيرت
دار در بيان چنين وقـايعي خويشـتن   ها ن كالم خدا است؛ چرا كه معموالً انساناند خود دليل بر الهامي بودل شدهئقا

  .نيستند
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. شـد ك مـي را بـه تصـوير    دو مرد سفيدپوشزدگي، ظهـور  ديگر لوقا بدون ابراز شگفتي و بهت يك بار 10: 1

االً اين دو مـرد همـان   احتم. بر روي زمين ظاهر شوند مردستند به شكل وانت ميظاهراً اين افراد فرشتگاني بودند كه 
  .)4: 24لوقا (فرشتگاني بودند كه پس از واقعه قيام در مقبره مسيح ظاهر شدند 

جـز  انـيم تمـام شـاگردان ب   د مـي  كـه  تا آنجا. خطاب قرار دادند يفرشتگان ابتدا شاگردان را مردان جليل 11: 1
  . درياي جليل بودند غربينواحي  اهليهوداي اسخريوطي 

چرا آنها . شاگردان به آسمان خيره شده بودند، فرشتگان آنها را از توهم و خيال بيدار كردندسپس در حالي كه 
از هر سه  تركيبيشگفتي؟ ترديدي نيست كه يا  اندوه بود؟ يا پرستش ؟ آيا در دل آنهابه سوي آسمان نگران بودند

يحي كه به آسمان صعود نمـود روزي بـاز   مس. از اين رو كالم اميد جاري شد. اينها، گرچه بار اندوه كمي بيشتر بود
  .خواهد گشت

. اي آشكار از ظهور ثانويه خداوند براي برقراري ملكوت خود بر روي زمين را شاهد هسـتيم ما در اينجا وعده
  . اين واقعه ربوده شدن ايمانداران نيست، بلكه مقصود ظهور او براي برقراري سلطنت است

  ).4: 14زكريا( بازگشت او در كوه زيتون واقع خواهد شد -1  ).12يه آ( او از كوه زيتون صعود نمود -1
  ).1: 3 كيمال( او خود بازخواهد گشت -2  . او خود صعود نمود -2
  ).30: 24 يمت( بازگشت او قابل رويت خواهد بود -3  . صعود او قابل رويت بود -3
  ).30: 24 يمت( گشت ابرهاي آسمان بازخواهد براو  -4  ).9آيه ( ابري او را در ربود -4

  ).30: 24 يمت( او با قدرت و جالل بسيار بازخواهد گشت -5  . او با جالل صعود نمود -5

  

 )26 -12: 1( دعا و انتظار شاگردان در اورشليم) پ

ي شـاگردان  ها نور محبت خدا دل. با خوشي عظيم به سوي اورشليم بازگشتند 52: 24شاگردان در لوقا  12: 1
تاللويي از اين نـور   هايشانا را احاطه كرده بود اما چهرهه و عليرغم اينكه دريايي از مشكالت آنهرا درخشان ساخت

  . ندرا در خود داشت
ايـن حـداكثر   . از راه وادي قدرون تا شهر يك سفر كوتاه سـه ربـعِ سـاعت بـود     كوه مسمي به زيتونفاصله 

  . ست بپيمايدوانت مي سبتمسافتي بود كه يك يهودي در روز 

  . اي كه در آنجا مقيم بودند برآمدندباالخانهآنها به محض وارد شدن به شهر به  13: 1
ـ  ميروح خدا در اينجا اسامي شاگردان را براي چهارمين و آخرين بار نام  ـ ( ردب -16: 3؛ مـرقس  4-2: 10 يمت

خـائن بـه   . وردخـ  مينشدگان به چشم  ست دعوتاما در اينجا نام يهوداي اسخريوطي در فهر ).16-14: 6؛ لوقا 19
  . نوشت مستحق خود دچار شده بودرس
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، بار در كتاب اعمال بـه ثبـت رسـيده    اين عبارت كه يازده. در آنجا جمع شدند همه به يكدلشاگردان  14: 1
وند، خدا بركـات را جـاري   ش ميهر گاه برادران با هم متحد . شايدگ مييكي از كليدهايي است كه درهاي بركت را 

  ).33مزمور ( حيات تا به ابد ييعن ازدس مي
اكنون نيز هرگاه كه قـوم خـدا   . ودندب ميدعا مواظب كليد دوم كه در اين عبارات مطرح شده اين است كه در 

اما تنها هنگـامي كـه در   . هيم كه كار ديگري غير از دعا بكنيمد ميمعموالً ما ترجيح . ندك مينند، خدا عمل ك ميدعا 
بخـش و پرتـوان روح خـدا جـاري     اتويم، قدرت حيش ميمتحد  دعاق، صبر و اميد در حضور خدا با ايمان، اشتيا

  . ودش مي
  . اتحاد و دعا سرآغاز پنطيكاست بودندكه  نمودتاكيد  بر اين نكته زياد وانت مين

احتماالً همان كساني كـه از عيسـي پيـروي    ( كه نامي از آنها برده نشده است نيز بودند ينزنادر كنار شاگردان 

  . وردخ مينكات قابل توجهي به چشم در اينجا . همچنين مريم مادر عيسي و برادران او .)ردندك مي

اعتراضـي  « ترديدي نيسـت كـه ايـن موضـوع     –ود ش ميدر عهد جديد ذكر  مريماين آخرين باري است كه نام . 1

شاگردان  او نيز به همراه. ندردك مياو دعا  بارستيدند بلكه پ ميشاگردان او را ن. است »خاموش بر پرستش مريم
  . بود القدس روحانتظار دريافت  در

هنگامي كـه  (نام عيسي نام انساني خداوند ما است . »مادر خدا«ناميده شده است و نه  مادر عيسيدر اينجا  مريم. 2

 مادر عيسي مريم،متولد شده بود، شايسته بود كه  مريماو از  كه از آنجا .)او جسم انسان را به خود گرفته بود
گرچه عيسي حقيقتا خـدا اسـت، از   . ناميده نشده است »مادر خدا«اما او هيچگاه در كتاب مقدس . ناميده شود
  . خدا، از ازل وجود داشته است. شناسي صحيح نيست كه بگوئيم خدا مادر انساني داشته باشدنظر آموزه

 مريمها پسران حقيقي ناين امر خود احتمال اينكه آ ود، كهش ميعيسي ذكر  برادرانعبارت  مريمپس از اشاره به . 3

تا بـه ابـد    مريمكه را اين عقيده  ياين آيه و آيات بسيار ديگر. ازدس ميتر بودند را قويعيسي و برادران ناتني 
: 7؛ يوحنا 3: 6؛ مرقس 46 :12متي  ك.ر( ندك ميباكره بوده و پس از تولد عيسي ديگر فرزندي نياورد تكذيب 

  ).8: 69 مورمز ك.نيز ر 19: 1 طيان؛ غال5: 9 تيانقرن1؛ 5و3

يك روز، هنگامي كه قريب به صد و بيست نفر از شاگردان با يكديگر جمع شده بودند، پطرس نبـوتي   15: 1
  . فتگ مياز عهد عتيق را به آنها يادآوري نمود كه از شخصي كه مسيح را تسليم نمود سخن 

امـا او پـيش از   . گفته شده بود زبان داود درباره يهوداسخن گفت كه از  پطرس در آغاز، از نبوتي 16-17: 1

امـا  به آنها گفت كه اگر چه يهودا يكي از دوازده شاگرد بوده و در خدمات رسالتي آنها شريك بود  آن نوشتهبيان 

نه با اعتدال گونه در توصيف اين عمل رذيالچتوجه نماييد كه پطرس . راهنما شد براي آناني كه عيسي را گرفتند
يهودا به انتخاب خود خيانت ورزيد، و بدينسان به اين نبوت كه شخصي خداوند را بـه  . ويدگ ميو ماليمت سخن 

  . دشمنان تسليم خواهد نمود جامه عمل پوشانيد
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حقايق تاريخي مربـوط بـه    كهست ا توضيح اضافي لوقابلكه نه قسمتي از پيغام پطرس اين عبارات  18-19: 1
  . دزاس ميدا را كامل كرده و از اين سبب راه انتصاب جانشين او را هموار مرگ يهو

متـي  . وردخـ  مـي ذكر شده بـه چشـم ن   10 – 3: 27تضادي بين چگونگي مرگ يهودا در اينجا و آنچه در متي 
 چنين نوشته است كه يهودا پس از دريافت سي پاره نقره از رؤساي كهنـه و مشـايخ، بيـرون رفتـه خـود را بـه دار      

  . زميني براي تدفين خريداري نمودندپول را گرفته  سپس رؤساي كهنه آن. آويخت
اجرت ظلم خود، زميني خريده، به روي در افتـاده از ميـان   ويد يهودا از گ ميدر اينجا، در كتاب اعمال لوقا 

  . پاره شد و تمامي امعايش ريخته گشت

سد كه اين معامله بر سر خريد زمـين را رؤسـاي   ر مي اگر دو روايت را در كنار يكديگر بگذاريم چنين به نظر
سد كه رؤساي كهنه ر ميخريد كه معادل پول خود بود و بعيد به نظر  يهودا زميني، اين حالبا . اندكهنه ترتيب داده

ب و احتمـاالً طنـا  . ويخـت در گورستان به دار آ يدرخت ازاو خود را . به عنوان نماينده او اين زمين را خريده باشند
  .امعايش ريخته شودجسدش به زمين افتاد و باعث شده  پاره شده

زمـين  «يـا بـه آرامـي     زمين خونناميده شد، يعنـي   حقل دماشهرت يافت، و آن زمين  اورشليماين واقعه در 
  .»آلودخون

هـد  د مياو ابتدا توضيح . هدد ميپطرس به سخنان خود ادامه  ،اكنون پس از توضيحات داخل پرانتز لوقا 20: 1
و هيچ كس در آن مسكن  خانه او خراب بشود«: به تسليم كننده عيسي اشاره كرده بود 25: 69كه داود در مزمور 

  ».نگيرد

 ).8: 109 مـور مز( »را ديگـري ضـبط نمايـد    مكانش«: افتي ميسد كه اكنون بايد تحقق ر ميسپس به نبوتي 
از حذف شدن يهودا، بايد جايگزيني انتخاب شود تـا  پطرس رسول دريافته بود كه اين آيه بدين معنا است كه پس 

براي اطاعت از كـالم خـدا را مـورد توجـه قـرار       پطرسشايسته است كه اشتياق . او را پر كند خدمتجاي خالي 
  . دهيم

  : بود ميد بايد واجد دو شرط ش ميهر كس كه انتخاب  21-22: 1
از زمـان تعميـد او    سيح همراه شـاگردان بـود، يعنـي   م او بايد يكي از افرادي باشد كه در طول سه سال خدمت. 1

  . توسط يحيي تا صعود او
  . برخاستن خداوند از قبر شهادت دهد او بايد قادر باشد كه به. 2

اما كدام يـك  . يوسف مسمي به برسبا و متياسنام دو نفر كه شرايط فوق را دارا بودند مطرح شد،  23-26: 1
رسوالن اين موضوع را نزد خداوند مطرح كردند و از او خواستند كه بـراي انتخـاب   دند؟ ش مياز آنها بايد انتخاب 

برآمد و او جـايگزين يهـودا    متياسو قرعه به نام  قرعه افكندندآنها . اي به آنها بنمايانددوازدهمين شاگرد مكاشفه

  . رسيده بود سرنوشت ابدي خود به ، به عبارتيبه مكان خود پيوسته بودكه شد 
  : ودش ميدو موضوع مطرح همواره  العه اين متنمطدر 
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ردند تا خدا پولس رسـول را بـراي پـر    ك ميصحيح بود؟ آيا آنها نبايد صبر  متياسآيا عمل شاگردان در انتخاب . 1
  كردن جاي خالي يهودا برگزيند؟

يـد گفـت كـه در ايـن     در مورد سـوال اول با  ؟فكنندقرعه بيآيا شايسته بود كه آنها براي تشخيص اراده خداوند . 2
بودنـد؛   كردهآنها وقت زيادي را دعا . اند ثبت نشده استواقعه چيزي كه نشان دهد شاگردان اشتباه عمل كرده

-يهودا متفقسد كه همه در انتخاب جايگزيني براي ر ميواستند از كالم خدا اطاعت نمايند؛ و به نظر خ ميآنها 

يـات  آتفـاوت داشـت، و در ايـن     خدمت ديگـر شـاگردان كـامالً   عالوه بر اين، خدمت پولس با . القول بودند
عيسي بـه دوازده شـاگرد ماموريـت داد تـا بـه      . ينيم كه هدف اين باشد كه او جايگزيني براي يهودا باشدب مين

پس از جالل يافتن مسيح به خدمت خوانده شـد و   سپولاسرائيليان بر روي زمين بشارت دهند، در حالي كه 
  . گرديداعزام ) ها امت(يان ميان غيريهود به

قرعه در دامـن  «: در مورد قرعه افكندن براي تشخيص اراده خدا، بايد گفت اين عمل ريشه در عهد عتيق دارد
  .)33: 16امثال ( »ليكن تمامي حكم از آن خداوند استود، ش ميانداخته 

ا از ايـن پـس شـاگردان    مبرهن است كه انتخاب متياس توسط قرعه از سوي خداوند تقديس شـده بـود، زيـر   
  ).2: 6اعمال  ك.ر( وندش ميناميده  »دوازده«

  

  دعا در كتاب اعمال

ينيم كه شاگردان در دو واقعه ب ميدر باب اول نيز . آميز است موفقيتدعاي  خصوص در اياعمال مطالعهكتاب 
دعاي آنهـا بـراي   . يكاست شددعاي آنها پس از صعود خداوند در باالخانه منجر به واقعه پنط. نندك ميمتفاوت دعا 

  . و در تمام كتاب نيز چنين است. يافتن جايگزيني براي يهودا منجر به انتخاب متياس شد
) 47 -43(آيات بعدي  ).42: 2( كساني كه در روز پنطيكاست ايمان آوردند به اشتياق به دعا كردن ادامه دادند

  . دننك ميآل حاكم بر دعاي مشاركتي را توصيف شرايط ايده
نتيجه آن شد كه آن مكان به  ).22: 4( پس از رهايي پطرس و يوحنا، ايمانداران براي شجاعت آنها دعا نمودند

  ).31: 4( پرگشته و كالم خدا را با شجاعت اعالم نمودند القدس روحلرزه درآمد، همه از 
ود وقـت بيشـتري را بـه    آن دوازده پيشنهاد نمودند كه هفت نفر جهت انجام امور مالي انتخاب شـوند تـا خـ   

آيـات   ).6: 6( بر آن هفت نفر گذاشته و بـراي آنهـا دعـا كردنـد     ها رسوالن دست ).4، 3: 6( خدمت كالم بپردازند
  ).8-7: 6( اندهاي جديد و درخشاني را براي انجيل ثبت كرده بعدي پيروزي
سـولس طرسوسـي ايمـان    : دعـا  پاسخي اسـت بـراي آن   9باب  ).60: 7( شهادت دعا نموددر هنگام استيفان 

  . آورد مي
  ).17-15: 8( را يافتند القدس روحپطرس و يوحنا براي سامرياني كه ايمان آورده بود دعا كردند و در نتيجه 

سولس طرسوسي پس از ايمان آوردن در خانه يهودا دعا نمود؛ و در نتيجه خدا دعاي وي را با فرستادن حنانيا 
  ).17-11: 9( نزد او پاسخ داد
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: 9( در نتيجه بسياري به خداوند ايمـان آوردنـد   ).40: 9( زنده گشت) غزال(طرس در يافا دعا نمود و طابيتا پ
42.(  

اي در رويـا بـر   فرشـته  ). 4: 10( دعاهايش همچون يادگاري نزد خدا باال رفت )2: 10(كرنيليوس، يوزباشي رومي 
روز بعد پطـرس دعـا    ).5: 10( شمعون پطرس بفرستد وي ظاهر شده، به او گفت كه افرادي را در پي مردي به نام

دعاي او با رويايي آسماني پاسخ داده شد كه در آن درهاي آسمان را بـه سـوي كرنيليـوس و ديگـر      ).9: 10(نمود 
  ).48-10: 10( گشوده ديد ها امت

ا بـه طـرز   خـد  ).5: 12( ردنـد ك مـي هنگامي كه پطرس به زندان افكنده شد، مسـيحيان پيوسـته بـراي او دعـا     
  ).17-6: 12( آسايي او را از زندان رهانيد كه حتي موجب تعجب دعاكنندگان نيز شد معجزه

اين امـر موجبـات سـفر اول بشـارتي پـولس و       ).3: 13( انبياء و معلمان در انطاكيه روزه گرفته و دعا نمودند
؛ چرا كـه  ست كه تاكنون مشاهده شده استا اين امر بزرگترين جنبه امدادي دعا«گفته شده كه . برنابا را فراهم آورد

  ».هاي پولس و برنابا رسيد، و اين چيزي نبود جز حاصل بشارتحتي به ما پيام انجيل تا به اقصاي دنيا 
 ).23: 14( دنـد اني كه ايمـان آورده بودنـد، دعـا كر   پولس و برنابا در سفر به لستره، ايقونيه و انطاكيه براي كس

آيا ملحق شدن تيموتائوس در سفر دوم بشارتي به پولس و سـيالس پاسـخ ايـن دعـا     . ديكي از آنها تيموتائوس بو
  بود؟ ن

اش ايمـان  بـان و خـانواده  اي پديد آيـد و زنـدان  در زندان فيليپي دعاي پولس و سيالس باعث شد زمين لرزه
  ).34-25: 16( بياورند

دلبسـتگي عميقـي در آنهـا پديـد آورد و      ؛ اين امر)36: 20(در ميليتوس دعا نمود  اهل افسسپولس با مشايخ 
  . همچنين اندوه براي اينكه او را ديگر در اين زندگي نخواهند ديد

و ترديدي نيست كه ايـن دعاهـا مـانعي در برابـر      )5: 21( مسيحيان صور در ساحل دريا با پولس دعا نمودند
  . جالدان در روم شد

اين امر براي مسـافرين  . و براي غذا خدا را شكر نمود پولس، پيش از غرق شدن كشتي در ميان مردم دعانمود
  ).36-35: 27( و خدمه مأيوس كشتي شادي و نشاط به همراه داشت

  ).8: 28( آساي او بودنتيجه آن هم شفاي معجزه. پولس در جزيره مالت براي پدر بيمار والي آنجا دعا نمود
ردند ك ميو هر گاه مسيحيان دعا . ي اوليه دعا بوداز اين رو پرواضح است كه جو حاكم بر دوران حيات كليسا

  .مودن ميخدا عمل 

 

 )47 -1: 2( روز پنطيكاست و تولد كليسا) ت

پنجاه روز پس از عيد نوبرهـا بـود كـه     است در واقع القدس روحشدن  نازل يادآوركه  پنطيكاستجشن  1: 2
احتماالً موضـوع صـحبت   . جا بودند دل در يك شاگردان در روز پنطيكاست به يك. در آن واقع شدقيام مسيح نيز 
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را  133و شـايد مزمـور    )16-15: 23 يـان الو ك.ر( هاي عهـد عتيـق در مـورد جشـن پنطيكاسـت بـود      آنها نوشته
  »!شوندكه برادران به يكدلي با هم ساكن اينك چه خوش و چه دلپسند است « :واندندخ مي

د آن را شـ  مـي اي كـه  و هم اينكه معجزه ن بودو هم ديدننيدش قابل هم اي بود كه واقعه القدس روحنزول  2: 2
روغـن،  (باد يكي از سـياالت گونـاگون   . آوازي كه از آسمان آمد همچون صداي وزيدن باد شديد بود. نمودتجربه 

  . بيني وي و نيز بيانگر اعمال پرقدرت و غيرقابل پيشبود  القدس روح نماد )آتش، آب

. كه بر هر يك از شاگردان نازل شده بود هاي آتشي منقسم مثل زبانهها زبانل نشانه قابل رويت آن شام 3: 2

  .هاي آتشهايي مثل زبانهزبانههاي آتش بلكه ويد كه زبانهگ ميمتن ن
اگر چه از تعميـد روح و تعميـد آتـش در كنـار يكـديگر      . البته نبايد اين پديده را با تعميد آتش يكي انگاشت

اولـي تعميـد بركـت    . اما آنها دو واقعه مشخص و مجزا هستند )17-16: 3؛ لوقا 11: 3متي ( سخن گفته شده است
تعميـد روح در ايمانـداران   . ايمانـان اولي بر ايمانداران تاثيرگذار است و دومي بـر بـي  . است و دومي تعميد داوري

  . ازدس ميتباه  ايمانان رااما تعميد آتش بي. شكل گرفته و به آنها قدرت بخشيد و كليسا را شكل داد
فـت، او آنهـا را آگـاه    گ ميكاران سخن كاران و ناتوبههنگامي كه يحيي تعميد دهنده با جماعتي متشكل از توبه

  ).8: 1و  5: 1؛ مرقس 11: 3متي ( و آتش تعميد خواهد داد القدس روحساخت كه مسيح آنها را به 
هـا در  چيست؟ ترديدي نيسـت كـه زبانـه    3: 2ل در اعما هاي آتشهاي منقسم مثل زبانهزبانهپس مقصود از 

اي است به عطاي سخن گفتن به ديگر زبانها كه در ايـن هنگـام بـه    اينجا اشاره به سخن گفتن دارد و احتماالً اشاره
به عنوان منشأ اين عطا، و نيز شايد توصـيفي از موعظـه    القدس روحاي است به و آتش هم اشاره. رسوالن عطا شد

  . خروش پس از آن باشدشجاعانه و پر
شايسته است كه آن را موعظه پرجوش و خروش بناميم، زيرا يكي از شرايط طبيعي زندگي پر از روح حرارت 

  .ودش ميناپذير آن محسوب و اشتياق است و شهادت پيامد اجتناب

  . بود ي مختلفها به زبانو به دنبال آن صحبت  القدس روحمعجزه پنطيكاست پر شدن از  4: 2

از ايـن رو ايـن آيـه نقطـه      ).17: 14يوحنا ( آنها ساكن شد درد، اما اكنون شاگردان بوهمراه اكنون روح خدا ت
آمـد، امـا در وي   بر شخص مي القدس روحدر عهد عتيق . ودش ميمحسوب  ها با انسان القدس روحدر روابط  عطفي

 روح خدا براي هميشه در انسـان سـاكن شـد    با آغاز پنطيكاست: او آمد كه بگويد ).11: 51 مورمز( دش ميساكن ن
  ).16: 14يوحنا (

 ،به هنگام نجات. در ايمانداران ساكن گرديد، بلكه آنها را نيز پر ساخت القدس روحنه تنها در روز پنطيكاست 
تفكـر  ود، اما اگر بخواهيم از روح پر شويم بايد كالم را بخوانيم و اوقاتي را در دعا و ش ميدر ما ساكن  القدس روح

ايمان تضـمين شـده   به طور خودكار بر القدس روحاگر امروز پري . در اطاعت از خداوند زيست نماييم سپري كرده
  ).18:  5 سيانافس( باشيم »پر شدن از روح«بود؛ ديگر نبايد در پي 

  . در روز پنطيكاست ايمانداران را به كليسا يا بدن مسيح تبديل نمود القدس روحنزول 
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و همه از يك  –چه يهود و يوناني، چه غالم و چه آزاد  –ايم ه يك روح در يك بدن تعميد يافتهچرا كه همه ب
سي بـه يـك انسـان    از اين رو، ايمانداران يهودي و غيريهودي همه در مسيح عي ).13: 12 تيانقرن1( وشيمن ميروح 

  )22-11: 2 سيانافس( ردندگ ميعضوي از همان بدن  جديد تبديل گشته
نـوعي كـه روح بديشـان قـدرت تلفـظ      ي مختلف بـه  ها پر گشتند، به زبان القدس روحكـه از   شاگرداني

آسايي به آنها عطا شـده بـود كـه بـه     از اين آيه پيداست كه قدرت معجزه. خشيد به سخن گفتن شروع كردندب مي

و از روي مستي نبود، آنها نامفهوم سخنان . فتندگ ميكه تاكنون هرگز نشنيده بودند سخن  ي حقيقي خارجيها زبان

معجزاتي بود كـه خـدا از   يا  ها نشانهيكي از  ها زبانعطاي . ي خاصي كه در ديگر نقاط جهان رايج بودها بلكه زبان
در آن هنگام،  ).4-3: 2 نيانعبرا( آن استفاده نمود تا شهادتي باشد بر حقيقت و بر پيامي كه رسوالن موعظه نمودند

، ديگـر نيـازي بـه عطـاي     ون كالم خدا به طـور كامـل ثبـت شـده    كه اكن از آنجا. ودنوشته نشده بعهد جديد هنوز 
  ).د اين عطايا را به كار ببردوانت ميالبته گر چه اكنون نيز اگر روح پرقدرت خدا بخواهد ( معجزات نيست

اي نشـانه قطعـي عطـ    هـا  ع كـه زبـان  براي اثبات اين موضـو در روز پنطيكاست نبايد  ها زبانواقعه صحبت به 
بـه ميـان    هـا  ذيل سـخني از زبـان   بود، پس چرا در رويدادهاي مياگر چنين . هستند به كار گرفته شود القدس روح
  آيد؟ نمي

  ).41: 2اعمال ( نفر 3000ايمان آوردن . 1
  ).4: 4اعمال ( نفر 5000ايمان آوردن . 2
  ).17: 8اعمال ( بر سامريان القدس روحنزول . 3

  :نها دو بار در كتاب اعمال ثبت شده استت ها زباندر حقيقت، عطاي 
  ).46: 10اعمال ( به هنگام ايمان آوردن غيريهوديان در خانه كرنيليوس -1
  ).6: 19اعمال ( به هنگام تعميد دوباره شاگردان يحيي در افسس -2

قدس در مورد م م كه ميان محققين كتابرا به پايان برسانيم، بايد متذكر شوي 4پيش از اينكه بحث در مورد آيه 
ورد، چه در مورد تعداد دفعاتي كه در كتاب اعمـال  خ مياختالف نظرهاي قابل توجهي به چشم  القدس روحتعميد 

  ين واقعه برخي بر اين باورند كهدر خصوص تكرار ا. ثبت شده و چه در مورد پيامدهاي آن
و  در اين واقعه بدن مسيح شكل گرفـت  .است بوده اين واقعه تنها يك بار رخ داده و آن هم در روز پنطيكاست. 1

  . از آن پس تمام ايمانداران از نعمت تعميد برخوردار گشتند
؛ در خانـه كرنيليـوس   )8بـاب  (؛ در سامره )2باب (در پنطيكاست  :اين واقعه در سه يا چهار مرحله تحقق يافت. 2
  ).19باب (؛ در افسس )10باب (
  . ابدي مي با نجات يافتن هر شخص اين واقعه تحقق. 3

است كـه عمـدتاً پـس از ايمـان      »عمل دوم فيض«برخي بر اين باورند كه تاثير اين عمل در زندگي اشخاص 
همـان  . مقدسي نـدارد  اين عقيده مبناي كتاب. ودش مييرد و تا حدي منجر به تقديس وي گ ميآوردن شخص شكل 

  : رانعملي است كه طي آن ايماندا القدس روحكه ذكر كرديم تعميد  گونه
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  ).13: 12 تيانقرن1( ورندخ ميبه كليسا پيوند  -1
  ).18: 1اعمال ( ابندي ميقدرت  -2

گرد هم آمده بودند تا عيد پنطيكاسـت را   دراورشليماز سراسر دنياي آن روزگار  داريهود دينمردم  5-13: 2
عمـل روح  . بودند تجمع نمودنداي كه رسوالن در آن هنگامي كه اين همه را شنيدند، در مقابل خانه. جشن بگيرند
  . توجه مردم را به خود جلب نمودخدا در آنها 

ايـن  . فتنـد ازدحـام نمودنـد   گ ميسخن  ها اي كه رسوالن در آن به زباندر مقابل خانه گروهيديري نپاييد كه 
معجـزه در   اين حـال با . فتندگ ميي گوناگون سخن ها نيدند كه اين جليليان به زبانش ميكمال شگفتي  اشخاص در

اينكـه بـه يهوديـت گرويـده     يا  زادهاين جماعت چه يهودي. اد نه در شنوندگاند ميفتند رخ گ ميكساني كه سخن 
واژه . شنيدند ي خودها زبانرا به  كبريايي خدااز جنوب، هر يك يا  چه از غرب، يا از شماليا  بودند، چه از شرق

  . منامي مي »گويش«روزه آن را شكلي از زبان است كه ما ام 8و  6در آيات  زبان
اعالن انجيل به طور همزمان به مردمي با  ،در پنطيكاست ها عموماً بر اين باورند كه يكي از اهداف عطاي زبان

خدا شريعت خود را به يك زبان و به يـك قـوم عطـا    « :ويدگ مياي به عنوان مثال نويسنده. ي مختلف استها زبان
  ».و به تمام ملل عطا فرمود ها زبان امكرد، اما انجيل خود را به تم

را اعـالن   كبريـايي خـدا  فتند در واقع گ ميسخن  ها كه به زبان كساني. ندك مياما متن كالم به اين نيز بسنده ن
و هدفش برانگيختن تحير و شـگفتي  ) 22، 21: 14 تيانقرن1( اي بوداي قوم اسرائيل نشانهاين بر ).11: 2( ردندك مي

آنهـا   اغلـب  الاقل برايهمه آنها،  براي طرس به يك زبان انجيل را موعظه نمود، زباني كه اگر نگوييماما پ. قوم بود
  . قابل فهم بود

مست از برخي مجذوب رسوالن شده و برخي آنها را  ظاهراً. واكنش حاضران در برابر اين پديده گوناگون بود

  !بود نه شراب القدس روحروني بودند، اما اين تاثير در حقيقت شاگردان تحت تاثير قدرتي بي. دانستند خمر تازه
آنگاه كه صداي خدا از . نندك ميهاي روحاني را با علل طبيعي توجيه كساني كه تولد تازه ندارند همواره پديده

كه با را ايمانان اين شور و شعفي حال بي ).29، 28: 12يوحنا ( آسمان شنيده شد، برخي گفتند كه رعد و برق است
 (Schiller)شـيلر  . ردنـد ك مـي توصيف  خمر تازههايي همچون در شاگردان پديد آمده بود با واژه القدس روحول نز

وند را بـه خـاك   شـ  ميرخشد، تيره و تار سازد، و آناني كه افراشته د ميهد آنچه را كه د ميدنيا ترجيح «: گفته است
  ».بنشاند

يزد و رو به جماعـت  خ ميود را انكار كرده بود اكنون برشاگردي كه با توهين و قسم خوردن خداوند خ 14: 2
اي ايجاد كرده پنطيكاست دگرگوني. شجاع و پرقدرتاو ديگر آن شاگرد ترسو و متزلزل نبود، بلكه . ندك ميموعظه 

  . پر گشته بود القدس روحپطرس اكنون از . بود
در  ).19: 16 يمت( مان را بدو عطا نمايددر قيصريه فيليپي به پطرس وعده داد كه كليدهاي ملكوت آسخداوند 

 يـرد گ ميشاهد هستيم كه او اين كليدها را براي گشودن در ملكوت به سوي يهوديان به كار  2اينجا در اعمال باب 
  . شايدگ مي ها اين در را به سوي امت 10كه چندي بعد در باب  همان گونه ).14آيه (
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چرا . ازه نيستت رواقعه غيرمنتظره و نامعمول به خاطر تاثير خم هد كه ايند ميپطرس رسول ابتدا شرح  15: 2
يهوديـان نيـز سـرگرم    . باشـند  مستاين وقت از صبح  كه عده زيادي در استو تقريباً بعيد  صبح بود 9كه ساعت 
اي كـه  نييا حتي ظهـر بسـته بـه نـوع قربـا      صبح 10ستند تا ساعت وانت ميها براي روز جشن بودند و نامور كنيسه

  . يا بياشامند ذراندند چيزي بخورندگ مي

  ).28: 2يوئيل ( روح خدا بر آنها ريخته شده بود يوئيل نبي طبق نبوتعلت حقيقي اين بود كه  16-19: 2
 20-17اي كـه در آيـات   پديـده . در حقيقت رويدادهاي مربوط به پنطيكاست تحقق كامل نبوت يوئيل نبودند

اي اسـت از آن  گوييدر پنطيكاسـت رخ داد، پيشـ  اما آنچـه  . ام تحقق نيافتتوصيف شده به طور كامل در اين هنگ
اگـر پنطيكاسـت   . به تحقق خواهد پيوسـت  »قبل از وقوع روز عظيم مشهور خداوند«و  در ايام آخراي كه واقعه

 همـان كه هر گاه كـه اسـرائيل توبـه نمايـد و      )19: 3( ودش مياي ديگر داده تحقق نبوت يوئيل بود، پس چرا وعده
  كه مصلوب كرد بپذيرد، او باز خواهد گشت و روز خداوند فرا خواهد رسيد؟را كسي 

بـه عبـارتي قسـمتي از يـك نبـوت      از قـانون اشـاره دوگانـه،     اي اسـت نقل قولي كه از يوئيل بيان شده نمونه
  . ر يك زمان رخ دهد و تحقق كامل آن در زماني ديگر انجام پذيرددد وانت ميمقدسي  كتاب

تحقق نهايي اين نبوت در پايـان دوران مصـيبت   . بشر تمامياما نه بر  شدخدا در روز پنطيكاست ريخته  روح

 به انجام خواهد رسيد آياتو بر زمين  عجايب ،ها پيش از بازگشت پرجالل مسيح در آسمان. عظيم رخ خواهد داد
 اه برداشـته ر منان خـود را از سـر  سپس خداوند عيسي مسيح بر زمين ظاهر خواهد شد تـا دشـ   ).30-29: 24متي (

 ها ريخته خواهد شد، چه بر امت تمامي بشرساله، روح خدا بر  در آغاز سلطنت هزار. ملكوت خود را برقرار سازد
تجليـات روح  . رگي خواهـد داشـت  يساله چ غالب اوقات در طول سلطنت هزار ،وضعيت، و اين انو چه بر يهودي

 خواهـد بـود   ها روياها و خواب. ن و وضعيت اجتماعي آنان عطا خواهد شدبدون در نظر گرفتن جنسيت افراد، س
مشـهود   مكاشفه و ارتبـاط از اين رو عطاي . ، نبوت و انتقال آن به ديگران استشناخت ،كه حاكي از دريافت كالم

اً ايـن امـور   مسـلم  ).7آيـه  ( امـد ن ميخواهد داد كه يوئيل آن را ايام آخر  ويتمام اين وقايع هنگامي ر. خواهد بود
  .مربوط به ايام آخر اسرائيل است و نه كليسا

در . به وقوع خواهد پيوسـت  قبل از وقوع روز خداونديات مافوق طبيعي در آسمان به طور مشخص آ 20: 2

به بازگشت شخص مسيح به زمين به جهت نابودي دشمنان و برقراري سلطنت خود  روز خداونداين چهارچوب، 
  . ندك مي، اشاره با قدرت و جالل عظيم

بـه پايـان    هر كه نام خداوند را بخواند نجات يابـد پطرس نقل قول خود از يوئيل را با اين وعده كـه   21: 2
ود، اينكه نجات بر مبناي ايمان به خداوند بـراي تمـام   ش مياين خبري خوش براي تمام دوران محسوب . ساندر مي

خوانـدن  از ايـن رو  . ودش ميت كه تمام صفات خداوند را شامل عبارتي اس نام خداوند. فراهم شده است ها انسان

  . بدانيماو به مثابه اين است كه او را عامل ايمان و تنها راه نجات  نام
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اينكه عيسي، مردي كه  :ندك ميآور اعالن اما خداوند كيست؟ پطرس در مرحله بعدي خبري شگفت 22-24: 2
از اين رو او سخن خود را با زندگي عيسـي، مـرگ، قيـام،    . يح استآنها مصلوب كرده بودند هم خداوند و هم مس

اين بودنـد كـه عيسـي هنـوز در قبـر      اگر آنها به خيال . آغاز نمود دست راست خدا بهصعود و سرانجام جالل او 
در د كه كسي را كـه آنهـا كشـتند اكنـون     ش ميبايد به آنها گفته ! بيرون آورداست، پطرس آنها را از اين خيال باطل 

  . افتندي ميآسمان است، و بايد از اين حقيقت آگاهي 
جانب خدا بـه  است كه از  مرديهمان  عيسي ناصري: ينيمب ميرا سپس در اينجا اوج استدالل پطرس رسول 

خدا به دست يهوديـان   داني بر حسب اراده مستحكم و پيشاين شخص  ).22آيه ( مبرهن گشت قوات و عجايب

آيـه  ( تا بر صليب كشيده بكشند )يي كه شريعت نداشتندها امت(سپردند  ها او را به امتدر عوض آنان . تسليم شد

او را دربنـد  كـه مـرگ    محال بود. دردهاي موت را گسست، برخيزانيداو را از ميان مردگان  خدا اين حالبا  ).23
  خود نگاه دارد، زيرا

خـدا  . ودش ميگناهي براي گناهكاران قرباني ه بود، بياو مرگ را پذيرفت. رد كه او قيام كندك ميخدا ايجاب  ذات. 1 
  . باشد يزانيد تا دليلي بر رضايت كامل او از كار نجات بخش مسيحخ ميبايد او را بر

به آن را در آيه بعدي  اين همان نكته خاصي است كه پطرس. رد كه او قيام كندك ميي عهد عتيق ايجاب ها نبوت. 2
  . ندك ميبيان تاكيد 

  . در مورد زندگي، مرگ و قيام و جالل يافتن خداوند نبوت كرده بود 16داود در مزمور  25-27: 2
دل، . مايـد ن ميحد و حصر مسيح را كه در زندگي مشاركتي ناگسستني با پدر داشت توصيف اطمينان بي داود

  . مملو گشت اميدتمام وجود او از شادي و يعني  زبان و جسد

و نه اجـازه خواهـد داد تـا     در عالم اموات نخواهد گذاشتدا نفس مسيح را خود ديد كه خ پيش رويداود 

به عبارتي ديگر، جان خداوند عيسي از جسدش جدا نخواهد ماند، و نه جسـم او از هـم   . قدوس او فساد را ببيند
ـ    ( متالشي خواهد شد ه زنـدانِ  اين آيه نبايد براي ما استداللي باشد بر اينكه خداوند عيسي به هنگـام مـرگ خـود ب

  .)در حالي كه جسم او در قبر بود 43): 23لوقا ( سمان رفتآجان او به . ارواح مردگان در قعر زمين رفته است

. ي حيات را به مسيح خود خواهد آموختها داود در مورد قيام خداوند چنين گفته است كه خدا طريق 28: 2
الـف آن را   2:28پطرس در اعمـال   ».خواهي آموخت طريق حيات را به من«: الف نوشته است 11: 16او در مزمور 

. ندك مياو از زمان آينده فعل را به زمان گذشته تبديل  »ي حيات را به من آموختيها طريق« :چنين نقل كرده است
  . او را هدايت نمود تا چنين بگويد چرا كه اكنون واقعه قيام سپري شده بود القدس روحمبرهن است كه 

، يـا در  مرا از روي خود به خرمي سير گردانيديند، ك ميهنده را داود با اين سخنان بيان جالل فعلي نجات د
   ».تا ابداآلباد ها به حضور تو كمال خوشي است و به دست راست تو لذت«: ويدگ ميچنين  11: 16اعمال 

. و فسـاد را ديـد  ا، زيرا جسد نگفتهند كه داود اين سخنان را در مورد خود ك ميپطرس چنين استدالل  29: 2

  . انستند كه او قيام نكرده استد ميآنها . ناختندش مياو را  مقبرهتمام يهوديان آن روزگار 
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بـه او وعـده داده    خـدا او به ياد آورد كه . فتگ ميسخن  نبيبه هنگام نوشتن مزامير در مقام  داود 30-31: 2

پي برده بود كه اين شخص مسيح خواهد بود و  اودد. او برانگيزد تا بر تخت او بنشيندبود تا شخصي را از ذريت 

  . و بدن او فساد را نخواهد ديد ودش ميگذاشته نهد اما نفس او در عالم اموات ن ميگر چه جان خود را 

 داودمسيحي كه . انگيزدند كه تعجب آن جماعت يهودي را برميك مياكنون پطرس اعالني را تكرار  32-33: 2

و رسـوالن همگـي    برخيزانيـده مردگـان  او را از ميـان   خدا. ناصري بود عيسيود همان در مورد وي نبوت كرده ب

بـه دسـت   خداوند عيسـي پـس از قيـام    . ستند بر آن شهادت دهند، زيرا كه آنها شاهد عيني قيامت او بودندوانت مي

اي كه ه واقعهتوجي. دشده بو نازل القدس روحوعده داده بود  پدركه  همان گونه، و اكنون راست خدا باال برده شد
  . ، چنين بوددر اورشليم رخ داد

از خـود سـخن    1: 110در مزمـور   نيز جالل يـافتن مسـيح را پيشـگويي نكـرده بـود؟ او      داودآيا  34-35: 2

انداز تو  بر دست راست من بنشين تا دشمنانت را پاي« :ردك ميبه مسيح را نقل خطاب بلكه گفته يهوه  ،فتگ مين

زمان انتظار ميان جالل يافتن مسيح و بازگشـت او بـراي انتقـام از دشـمنان و      35-33كه آيات  يدكنتوجه ( »سازم
  .)نندك ميي قراري ملكوت را پيشگوئبر

خدا همين عيسي را كه شما مصلوب . آيدديگر اين اعالن همچون رعد بر يهوديان فرود مي اكنون بار 36: 2

نيش اين موعظه در ختم كالم آن « :گفته است (Bengel)كه بنگل  همان گونه. كرديد خداوند و مسيح ساخته است

و نـزول   ا را مصـلوب كـرده بودنـد   آنهـا قـدوس خـد   . عيسي كه شـما مصـلوب كرديـد   همين  – »ودش ميديده 
  .)39: 7يوحنا  ك.ر( كه عيسي در آسمان جالل يافته استاين گواهي بود بر القدس روح

. قدري زياد بود كه بالفاصله جماعت حاضر تحت تاثير قـرار گرفتنـد  به  القدس روحقدرت ملزم كننده  37: 2
ايـن   »چـه كنـيم؟  «اينكه پطرس از آنها بخواهد خود فرياد برآورده گفتنـد،  يا  بدون اينكه كسي آنها را دعوت كند

 پسـر  اكنون آنها پي برده بودند كه عيسي آن مردي كه كشته شده بـود همـان  . سوال حاكي از احساس گناه آنان بود
با اين اوصاف، چگونه اين . استهمين عيسي از مردگان برخاسته و اكنون در آسمان جالل يافته ! حبيب خدا است
  ستند از تيغ داوري بگريزند؟وانت ميقاتلين گناهكار 

كرده و هر يك به اسم عيسي مسيح به جهت آمرزش گناهـان   توبهپاسخ پطرس اين بود كه آنها بايد  38: 2

  . آنها ابتدا بايد توبه كرده به گناه خود اعتراف نمايند و بدانند كه مستوجب داوري هستند. تعميد گيرند

هد كه نجات از د مياين آيه چنين تعليم  ظاهراًدر نگاه اول . به جهت آمرزش گناهان تعميد گيرندسپس بايد 
بنا بـه داليـل    ماا. آيه همين است رزند كه معناي واقعي اينو ميراه تعميد ميسر است، و بسياري از اشخاص تاكيد 

  : سدر ميذيل چنين تفسيري محال به نظر 
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: 1يوحنا ( ابدي ميايمان به خداوند عيسي مسيح تحقق  ، گفته شده است كه نجات باجديددر بسياري از عبارات عهد . 1
ـ ت مـي حتي وجود يك يـا دو آيـه ن   ).9: 10؛ روم 31: 16؛ اعمال 47: 6؛ 36، 3:16؛ 12 ـ وان ين داليـل وسـيع و   د چن

  .ي را نقض نمايداگسترده
  ).43: 23لوقا ( دزد باالي صليب بدون اينكه تعميد يابد نجات يافت. 2
اگر تعميد شرط الزم براي نجات بود پس سـكوت  . نجات دهنده هيچگاه اظهار نكرد كه شخصي را تعميد داده است. 3

  . مسيح بسيار عجيب بود
اگـر تعميـد معيـاري بـراي نجـات بـود        تيـان را تعميـد داد؛  ه تنها عده اندكي از قرنپولس رسول خدا را شكر كرد ك. 4

  ).16-14: 1 تيانقرن1(سيد ر ميشكرگزاري او بسيار عجيب و غريب به نظر 
اعمـال   ك.ر( مهم است كه بدانيم تنها به يهوديان گفته شده بود كه بايد براي بخشش گناهان خود تعميد يابند

ملت اسرائيل خداوند جـالل را بـه   . ازدس مياين حقيقت راز درك اين عبارت را بر ما آشكار  مما معتقدي ).16: 22
از ايـن   ).25: 27متي ( »!خون او بر ما و بر فرزندان ما باد«يهوديان فرياد برآورده گفته بودند، . صليب كشيده بودند

  . رو گناه مرگ مسيح بر گردن قوم اسرائيل نهاده شد
وسيله نزد خـدا بـه گنـاه     آنها توبه نمودند و بدين. اين يهوديان به خطاي خود پي برده بودنداكنون، برخي از 

بخشـش ابـدي گنـاه     نجات دهنده خود تولد تازه يافتهآنها با پذيرفتن خداوند عيسي به عنوان . خود اعتراف كردند
اوند را مصلوب كرده بود جـدا كـرده و   آنها با تعميد يافتن در حضور ديگران خود را از ملتي كه خد. خود را يافتند

از ) شانبه همراه ديگر گناهان(اي آنها كه گناه نپذيرفتن مسيح از اين رو تعميد نشاني بود بر. دندش ميبا مسيح متحد 
اما تعميد علـت نجـات آنهـا    . پيوند داد يهود جدا كرده و به زمينه مسيحي نها را از زمينهاين عمل آ. آنها زدوده شد

  ).9-8: 1 طيانغال( رو لعنت شده است ايننين تعليمي به مثابه تعليم دادن انجيلي ديگر است و از چ. نبود
  .هدد ميتفسيري ديگري به دست  به جهت آمرزش گناهاندر مورد تعميد  (Ryrie)رايري 

گناهان حاصل ايمـان  اين آيه بدان معنا نيست كه پيامد تعميد، آمرزش گناهان شخص است، چرا كه در تمام عهد جديد بخشش 
كه در متن يوناني آمده به معناي  eisحرف اضافه . معناي آيه اين است كه به خاطر آمرزش گناهان تعميد گرفتند. مسيح استبه 

 )نه بـه خـاطر  (به زيرا كه «: نيز آمده است كه اين آيه فقط بدين معنا است 41: 12است و نه تنها در اينجا بلكه در متي  »زيرا كه«
توبه اين جماعت در روز پنطيكاست آمرزش گناهانشان را در پي داشت، و چون گناهانشان آمرزيـده   ».ه يونس توبه كردندموعظ

  . تعميد يابند كهشد پطرس از آنها خواست 

تاكيد در به . را خواهند يافت القدس روحتعميد يابند، عطاي  اطمينان بخشيد كه اگر توبه كردهپطرس به آنها 
كـه   همـان گونـه  . ودشـ  مين ترتيب به مثابه درك نادرست از تدبير خدا در روزهاي اوليه كليسا قلمداد كار بردن اي

د، و نورخ ميخاطر نشان ساخته است، چهار گروه ايماندار در كتاب اعمال به چشم  (H. P. Barker)باركر . پي. اچي
  .دارد در هر گروه با ديگري تفاوت القدس روحترتيب وقايع در مورد دريافت 

  : اين ترتيب براي آنها چنين است. را پيش رو داريم يهوديما مسيحيان  28: 2در اعمال 
  . توبه. 1
  .تعميد آب. 2
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  .القدس روحدريافت . 3
  : در اين آيات اين وقايع رخ داده است. به ثبت رسيده است 17-14: 8در اعمال  سامريانايمان آوردن 

  . آوردند آنها ايمان. 1
  . عميد يافتندبه آب ت. 2
  . رسوالن براي آنها دعا نمودند. 3
  .رسوالن بر آنها دست گذاشتند. 4
  .را يافتند القدس روح. 5

  :به ترتيب وقايع در اينجا توجه نماييد. را ثبت كرده است ها امتايمان آوردن  48-44: 10اعمال 
  .ايمان. 1
  .القدس روحدريافت . 2
  .تعميد آب. 3

  :)7-1: 19اعمال ( وندش مي شاگردان يحيي تعميد دهندهران شامل آخرين گروه از ايماندا
  . ايمان آوردند. 1
  . تعميد يافتند. 2
  .پولس رسول بر آنها دست گذاشت. 3
  . را يافتند القدس روح. 4

نجات . فرد وجود دارد؟ البته خيرآيا اين موضوع به منزله آن است كه در كتاب اعمال چهار روش براي نجات 
، خـدا بـه   انتقال كه در كتاب اعمال ثبـت شـده  اما در طول دوران . بر مبناي ايمان به خداوند بوده و هستواره مه

  . اند و بر ما آشكار نساخته استد ميرا جاري ساخت و دليل آن را نيز خود  القدس روحطرق گوناگون 
بودنـد، و از ايـن رو از امتيـازات     پس امروز ما بايد از كدام الگو پيروي نمائيم؟ قوم اسرائيل مسيح را رد كرده

از اين رو،  ).14: 15اعمال ( را خوانده است تا قوم او باشند ها امروزه خدا امت. اي كه داشتند محروم گرديدندويژه
  : ندك ميبه ما معرفي  10الگويي كه امروزه بايد به كار گرفته شود همان الگويي است كه اعمال باب 

  ايمان 
   القدس روحدريافت 

  تعميد آب
در نگاه اول به نظـر ايـن   . غيريهودچه يهود و چه  ،ما بر اين باوريم كه اين الگو امروزه براي همه كاربرد دارد

براي يهوديان متوقف شده  38: 2چه وقت ترتيب ذكر شده در اعمال «شايد از خود بپرسيم . آيندوقايع تصادفي مي
 يانتقالاما كتاب اعمال . خصي را ذكر نمودتاريخ مش وانت ميماً نلسم »آغاز شده است؟ 48-44: 10و الگوي اعمال 

در پايـان  . نـد ك مـي را دنبال  ها تدريجي از بشارت انجيل به يهوديان و نپذيرفتن مكرر آنها به بشارت انجيل به امت
بـه عنـوان قـوم    ديگـر  كـه   ايماني خود نشان دادنـد آنها با بي. آيدكتاب اعمال ديگر سخني از يهوديان به ميان نمي
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يرند، و ترتيـب  گ ميجاي قوم اسرائيل را  ها در طول دوران كليسا امت. ند ادعايي داشته باشندوانت ميخدا ن برگزيده
  . ودش ميثبت شده به كار گرفته  48-44: 10كه در اعمال  ها ايمان آوردن امت

و ) قوم يهـود (آنها  فرزندانها و براي آن القدس روح وعدهازد كه س ميسپس پطرس به آنها خاطر نشان  39: 2

  . هر كه خدا او را بخوانديعني ، )ها امت(كه دورند  است همه آناني
اكنـون از وجـود فـيض بـراي خـود و بـراي        »!خون او بر مـا و فرزنـدان مـا بـاد    «قومي كه گفته بودند همان 

  . ايمان آورندابند، البته اگر به خداوند ي ميفرزندانشان اطمينان 
هند كه امتيازات اين عهد براي فرزندان ايمانداران نيـز  د ميو چنين تعليم  آيه را به اشتباه تفسير كرده ينغالباً ا

  : هدد ميبه درستي پاسخ  (Spurgeon)ن يواسپورج. اندتضمين شده است و آنها نيز نجات يافته
ـ ت ميود روح است؟ چه كسي ش ميصادر ود جسم، و آنچه از روح ش ميآنچه از نفس صادر «اند كه د ميآيا كليساي خدا ن د از وان

كالم خدا به ما كه . د سالمتي را به ارمغان آوردوانت ميتولد طبيعي ناپاكي را به همراه دارد و ن »چيز ناپاك، چيز خوبي صادر كند؟
  . ويد كه پسر خدا نه از خون، نه به خواهش انسان بلكه از خدا متولد شدگ ميزير عهد جديد هستيم 

دورنـد   كـه  است براي همه آنانيبلكه  براي شما و فرزندان شمانه تنها  اين وعدهه مهم اين است كه مسأل

اين وعده شامل تمام كساني است كـه بـه سـوي انجيـل فراخوانـده      . يعني هر كه خداوند خداي ما او را بخواند
  . وندش مي

ورد، خـ  ميكالم او در اين آيه به چشم  پيغام پطرس به طور كامل در اين باب ثبت نشده است، اما ختم 40: 2
. و منحرف كه عيسي خداوند را رد كرده و كشتند جدا سـازند  وفرقه كجركه شنوندگان يهودي بايد خود را از اين 

علني از اينكه ديگر  اي و بايد با پذيرفتن عيسي به عنوان مسيح و نجات دهنده خود و تعميد مسيحي به عنوان نشانه
  . اندردند كه از آنها جدا شدهك ميگناهكار اسرائيل ندارند، ثابت  قومارتباطي با 

پطرس را به عنـوان   كالماي باشد بر اينكه جوم آورده خواستند تعميد يابند، تا نشانهاشخاص بسياري ه 41: 2

  . اندپذيرفتهكالم خداوند 

را خـدمت   هـا  دليل براي نجـات جـان  اگر بهترين . پيوستندنفر به گروه ايماندارن  سه هزاردر آن روز تخميناً 
ترديـدي نيسـت كـه ايـن مـاهيگير جليلـي       . پس مطمئناً خدمت پطرس نيز اين نوع خدمت بود بدانيم، القدس روح

ايـن  و شـايد  ) 19: 4متـي  ( »آييد تا شما را صياد مـردم گـردانم  از عقب من « كه آوردسخنان عيسي را به خاطر مي
نم او نيـز  ك ميويم هر كه به من ايمان آرد، كارهايي را كه من گ ميآمين به شما آمين، « سخن نجات دهنده را نيز كه

  .)12: 14يوحنا ( »ومر ميخواهد كرد و بزرگتر از اينها نيز خواهد كرد، زيرا كه من نزد پدر 
. سه هزار نفر تخمينـاً ، در احتساب تعداد كساني كه ايمان آوردند بسيار آموزنده استو احتياط همچنين دقت 

  . چنين احتياط نمايند تمام خادمين خداوند در اتخاذ آمار و ارقام بايد اين

ثابـت  با عزمي راسخ به راه خود ادامـه دادنـد و    كساني كه ايمان آوردند. امه دارداثبات حقيقت هنوز اد 42: 2
  :مودندن ميمواظبت آنها پيوسته در اين امور . بوده است نمودند كه اعتراف آنها حقيقي
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د و سـپس در  ش مياين امر بدان معنا است كه تعاليم الهامي رسوالن ابتدا به صورت شفاهي بيان  .تعليم رسوالن. 1
  . عهد جديد گردآوري شد

تازه، اشتياق نوايمانان به مشاركت با قوم خدا و در ميان گذاشتن حقـايق   زندگييكي ديگر از شواهد . مشاركت. 2
حس جدايي از دنيا به خاطر خدا و شراكت با ديگر مسـيحيان بـه چشـم     در ميان آنان نوعي. با يكديگر است

  .وردخ مي
اين عبارت در عهد جديد هم براي اشاره به شام خداوند و هم براي خوردن در كنـار يكـديگر بـه    . شكستن نان. 3

ينجا به مبرهن است كه در ا. مفهوم اين عبارت در هر متن بايد در چارچوب آن متن درك شود. كار رفته است
از . مودنـد ن مـي كه نيازي نبود گفته شود آنها در خوردن با يكـديگر مواظبـت   ند، چرا ك ميشام خداوند اشاره 

در طـول دوران حيـات اوليـه    . كسـتند ش مـي ابيم كه مسيحيان اوليه در ابتداي هر هفته نان ي ميدر 7: 20اعمال 
بـه يكـديگر    مقدسينع هدف از آن ابراز محبت د كه در واقش ميكليسا در راستاي شام خداوند جشني برگزار 

  . آگاپه متوقف شد ضيافتمحبت يا  شامچندي بعد  اين حالبا . بود
را در عبادت، هدايت، آورد، و وابستگي كامل خود اين چهارمين اصلي بود كه كليساي اوليه آن را بجا مي. دعاها. 4

  .ردندك ميحفاظت و خدمت به خداوند ابراز 

چنان مشهود بود كه همه سكوت كرده  القدس روحقدرت عظيم . عظيم بر خلق مستولي گشت و ترسي 43: 2
. حيـرت شـده بودنـد    و غرق در شـگفتي  معجزات و عالمات بسيار از دست رسوالنآنها با ديدن . و آرام گرفتند

معجـزه  . شـتند تر جنبـه تعليمـي دا  نيز معجزاتي بودند كه بيش عالمات. انگيختتعجب و شگفتي را برمي معجزات
  . د به دو شكل فوق باشدوانت مي

محبت خدا چنان در قلـب آنهـا   . ودندب ميدر همه چيز شريك ايمانداران دايماً در كنار يكديگر و  44-45: 2

هر گاه در ميان جماعـت خـود    ).32: 4( انستندد ميرا از آن خود ن امالك و اموال خودريشه دوانيده بود كه ديگر 

از اين رو در ميان آنها . ردندك ميردند، اموال شخص خود را فروخته و ميان نيازمندان تقسيم ك مياحساس  احتياجي
  . برابري حاكم بود

ورد، كه در اين اتحاد كسر و خودخواهيِ طبيعت سقوط خ ميدر ميان كساني كه ايمان آورده بودند اتحاد و يكدلي به چشم 
يسـتند كـه هـر چـه     ز ميآنها چنان در كنار يكديگر . د گرفته بود محو شده بودكرده در تكامل محبتي كه طعم محبت الهي به خو

اجبار، بلكه با اين آگاهي كه همه متعلق به عيسـي هسـتند، و مسـيح    يا  انستند؛ البته نه از روي قانوند ميداشتند را متعلق به همه 
د و آنها هر چه بيشتر اين بركـت را بـه   ش ميت زايل نخشيد، بركتي كه هيچ وقب ميمسيح به آنان بركت . نيز از آن همه آنها است

  ».ردندك ميامالك و اموال خود را فروخته، آنها را به هر كس به قدر احتياجش تقسيم «افتند، ي ميردند، بيشتر ك ميديگران منتقل 

. وي نمـاييم كليساي اوليـه پيـر  نند كه نيازي نيست از اين الگوي ايمانداران ك ميامروزه بسياري چنين استدالل 
سهيم كردن ديگران در دارايـي و  . حتي معتقدند كه نبايد همسايگان خود را همچون نفس خود محبت نماييمشايد 

با وجـودي مسـيحيان فقيـر، يـك مسـيحي      «گفته شده است . است القدس روحثروت خود از ثمرات زندگي پر از 
  ».دارايي و ثروت بسيار داشته باشدد وانت ميواقعي ن
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  . هدد ميحيات روحاني و امور روزمره ايمانداران را نشان  رين آيه تاثير پنطيكاست با 46: 2
. داراي پـس زمينـه يهـودي بودنـد     بايد به ياد داشته باشيم كه ايمانداران اوليه همگي حيات روحانيدر مورد 

هاي يهوديـت  دودن كفنروند ز. نشده بودارتباط با هيكل هنوز گسسته  د داشت، اماچه در اين زمان كليسا وجوگر
د شـ  مياز اين رو ايمانداران در جلساتي كه در هيكل برگزار . از تن مسيحيت در طول تمام دوران اعمال ادامه دارد

ذكـر   42نيز براي اموري كه در آيه  هاالبته در خانه. يدندش ميعهد عتيق و تفسير آن را  ي كهستند، جايج ميشركت 
  . آمدندشده گرد هم مي

در . وردندخ ميدلي و ساده يخوراك را به خوش، كستندش ميوانيم كه آنها نـان  خ مي امور زندگانيرد در مو

شادي نجات تمام جزئيات زنـدگي آنهـا را   . به خوراك روزانه آنها اشاره دارد شكستن نانسد كه ر مياينجا به نظر 
  .گذران زندگي با رنگ و بوي آسماندر برگرفته بود، 

ي كساني كه از قدرت تاريكي رهايي يافته و به ملكوت محبت پسر خـدا قـدم نهـاده بودنـد     زندگي برا 47: 2
  . تبديل به سرود حمد و مزمور شكرگزاري شده بود

چرا كه ماهيت ايمان مسـيحي   د،ش مياما ماجرا به اينجا ختم ن نزد تمامي خلق عزيز بودندايمانداران در ابتدا 
نجات دهنده به شاگردان خود هشدار داد كه . انگيزاندخالفت دل انسان را برمياي است كه ناگزير خشم و مبه گونه

 ).23-22: 10متـي  ( و آنها را از وجود جفا و سختي آگاه سـاخت ) 26: 6لوقا (از شهرت و محبوبيت برحذر باشند 
  .رفتگ ميحد و حصر جاي آن را و به زودي مخالفت بي گذرا بوداز اين رو اين محبوبيت 

مشاركت مسيحيان با ايمان آوردن افراد روز به روز افزايش . افزودند هر روزه ناجيان را بر كليسا ميو خداو
انتخـاب و افـزودن   . ذيرفتنـد پ مـي نيدند بايد به اراده خود عيسي مسيح را ش ميآناني كه بشارت انجيل را . افتي مي

  .مسئوليت انسان را ناديده انگاردخداوند بر ايمانداران نبايد 

ه ، خطابه به يادماندني پطرس به يهودياني كـه در آنجـا جمـع شـد    القدس روح نزولپس ما در اين باب واقعه 
توصيف زيبـايي   .و توصيفي مختصر از زندگي ايمانداران اوليه را مطالعه نموديم بودند، ايمان آوردن گروهي بسيار

ـ ارا »تـاريخ كليسـا  «ويرايش سيزدهم، در مقاله  (Encyclopedia Britanica)انيكا المعارف بريتدايرهاين دوران در  ه ئ
  : شده است

ترين موضوع درباره زندگي مسيحيان اوليه اين است كه آنها نسبت به اينكه قوم خدا بـوده فراخوانـده شـده و    جالب توجه
خدا آن را بنياد نهاده بـر  . دانساني بلكه جامعه الهي بو در نظر آنها كليسا نه يك سازمان. اي داشتندجدا شده هستند احساس زنده

تمام زندگي مسيحيان اوليه چه فردي و چه اجتماعي را شكل .. .اين باور. آن تسلط داشت و حتي دنيا به خاطر آن خلق شده بود
نه زمـين  آنها شهروند آسمان بودند، . هاي نامريي به هم پيوند خورده بودندانستند و با رشتهد ميآنها خود را جداي از دنيا . ادد مي

دنياي حاضر وجود داشت اما گذرا و فـاني بـود، و زنـدگي    . ستند از آسمان بودب يني كه براي اراده خود به كار ميو اصول و قوان
 القـدس  روح.. ..ها و لذات اين دوران دغدغه اصلي آنها نبودو مشغله شتگ ميمسيح به زودي باز. حقيقي آنان در آينده نهفته بود

اين باور به زندگي آنان ماهيتي الهامي . و تمام آداب و رفتار مسيحيان ثمرات روح بود مسيحيان حضور داشتزندگي روزمره  در
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يي كـه خـود را افراشـته ديـده و وارد     ها ي معمولي نبود، بلكه انسانها زندگي آنان تجربه روزمره انسان. و پرحرارت بخشيده بود
  . قلمرويي آسماني شده بودند

  !ريم كه امروزه كليسا چقدر از اتحاد و شور و حرارت اوليه خود دور شده استب مياله پي با مطالعه اين مق

  

  شبه كليسايي نهادهايكليساي خانگي و 

ـ  مـي ، پـي  به كار برده شده 47: 2در اعمال  براي اولين بار) ekklesia يوناني(كه واژه كليسا  از آنجا ريم كـه  ب
  .ادد ميشكل كليسا محور اصلي تفكر كليساي اوليه را 

. فتـه اسـت  ر ميهاي عهد جديد غالباً به مفهوم كليساي خانگي به كار كليسا در كتاب اعمال و در ديگر نوشته
گفته شده اسـت كـه مـذهب از    . ردند تا كليساي ساختمانيك ميمالقات  ها يكديگر رامسيحيان اوليه بيشتر در خانه

 (Unger)آنگـر  . انسان يعنـي خانـه متمركـز شـده اسـت     هاي مقدس خاص خود جدا شده و در محل زندگي مكان
  . بودندها محل تجمع مسيحيان ويد كه به مدت دو قرن خانهگ مي

هاي شخص افراد به جـاي كليسـا بيشـتر بـه خـاطر شـرايط       شايد سهل است كه تصور نماييم استفاده از خانه
 هـا  نـداريم ايـن سـاختمان   پ ميايم كه ت كردهي كليساها عادها قدر به ساختمان نما آ. اقتصادي بود تا هدايت روح

  . آل خدا هستندايده
  . تر بودندند ايمانداران قرن اول از ما حكيمك مي، داليل بسيار قوي وجود دارد كه ثابت اين حالبا 

ي مجلـل بـا   هـا  اول اينكه با وجود فقري كه در جهان مشهود است، صرف هزاران دالر براي ساختن ساختمان
  :چنين نوشته است (E. Stanely Jones)نز واسنلي ج. اي. آن بر محبت مغايرت داردي و تاكيد ايمان مسيح

اد كه در حالي كه به جواهرات گرانبها آراسـته  د ميمسيح را نشان  ليساي جامع روم نگريستم، كودكيبه تابلوي بامبينو در ك
و اندر شگفت بودم كه آيا مسيح با وجود چنين گرسـنگي و   گريستن مياي كه در بيرون بودند گرسنه به چهره كودكانشده بود، 

ـ  مـي و اين فكر به ذهنم خطور كرد كه اگر مسيح از جواهرات خود لذت . ردب ميفقري از جواهرات خود لذت  رد ديگـر مـن از   ب
شـش گرانبهـاي   رق در جواهر و كودكان گرسنه نمادي از عمل ماسـت، اينكـه مـا بـا پو    غآن بامبينوي . ردمب ميلذت ن فكر مسيح

كـه مسـيح    نيم، آنجـا ك مين ه مشكالت اساسي جامعه خود اعتناراييم در حالي كه بآكليساها و كليساهاي جامع خود مسيح را مي
  . گرسنه و تنها و فقير رها شده است

فتـه مـورد اسـتفاده    پنج ساعت در هيا  يي كه تنها سه، چهارها هاي گزاف براي بناي ساختماناختصاص هزينه
ايم تـا بـا   چقدر به خود اجازه داده. يرند، نه تنها عملي غيرانساني بلكه از نظر اقتصادي نيز به صرفه نيستگ مير قرا

  گام شويم و مبالغ هنگفتي را صرف كنيم در حالي كه استفاده اندك از آن نمائيم؟اين روياي نسنجيده دنيا هم
هـا و  بـدهي . ونـد ر مـي بـه شـمار   در برابر رشد كليسا هاي ساخت و ساز امروزي ما از بزرگترين موانع برنامه

هاي سنگين باعث شده كه رهبران كليساها در برابر هرگونـه تـالش بـراي جـدايي و تشـكل كليسـاي جديـد         بهره
ايـن  . انـدازد از دست دادن هر عضو درآمد مورد نياز براي ساختمان و نگهداري آن را به خطر مـي . مقاومت نمايند

  .رددگ ميود و هرگونه اميد براي توسعه كليسا سركوب ش ميكه هنوز به دنيا نيامده گذاشته  دين بر دوش نسلي
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ايـن تفكـر   . للي بنا نمـود مجي ها ايمانان به كليسا بايد ساختمانود كه براي جذب بيش ميغالباً چنين استدالل 
ساي اوليه معموالً براي ايمانداران جلسات كلي. عالوه بر اينكه جسماني است با الگوي عهد جديد نيز مطابقت ندارد

  ).42: 2اعمال ( آمدندو دعا گردهم مي عاليم رسوالن، مشاركت، شكستن نانبود، مسيحيان براي شنيدن ت
ادند بلكه در طول هفته براي افرادي كه با آنها در د ميآنها با دعوت اشخاص به جلسات روز يكشنبه بشارت ن

آورد، سـپس او را در مشـاركت و صـميميت كليسـاي     مي كه شخص ايمان ميهنگا. ادندد ميتماس بودند شهادت 
  . شودتشويق  ردند تا قوت گرفتهك ميخانگي شريك 

معمـوالً در برابـر   . گاهي اوقات جذب افراد براي شـركت در جلسـات كليسـاهاي سـاختماني دشـوار اسـت      
معموالً ايـن  . ايمآوري اعانه او را آوردههمچنين ترس از اينكه به خاطر جمع. ظاهرپرستي واكنش منفي وجود دارد

از اين رو بسياري از اين اشخاص مايل هستند كه در يك  ».واهدخ ميكليسا فقط پول تو را «شكايت وجود دارد كه 
در آنجا ديگر نيازي نيست تحت تاثير جو حاكم قرار بگيرند، بلكـه  . كالس تعليمي رودر رو در خانه شركت نمايند

  . و غيررسمي آن لذت خواهند برداز جو دوستانه 
و اگر با اين ديد به تمام دنيا بنگريم، . استدر حقيقت كليساي خانگي براي هر فرهنگ و هر كشوري مناسب 

  . جلسات كليسايي خانگي بيشتري خواهيم ديد
ن هـاي سـازما  نشين مجلل و همچنين خيل عظيمـي از فرقـه  ها و كليساهاي اسقفبرخالف كليساها، نمازخانه

شبه كليسايي، رسوالن كتاب اعمال بر آن نبودند كه براي انجام امور خـدمتي   ها بشارتي و سازمان هاييافته، انجمن
را اشـاعه دهـد و    )مسـيحي (كليساي محلي واحد خدا بر روي زمـين بـود تـا ايمـان     . خود سازماني تشكيل دهند

  . اي خشنود بودندشاگردان نيز از فعاليت در چنين زمينه
هر . در دنياي مسيحيت به قدري فراگير بوده كه همه را مبهوت ساخته است ها ي اخير تزايد سازمانها سالدر 

  !ندك مياي تاسيس موسسهيا  ابد، انجمني مياي نو براي پيشبرد هدف مسيح بر روي زمين گاه ايمانداري ايده
اصلي و اوليه خود دور شـده و   دمتاست كه معلمان و واعظان كالم از خ آن يحركت چنينيكي از پيامدهاي 

  . وندش ميكارمند يك سازمان 
خدمتي دل به خدمت بسپارند، نياز به پرسنل و كارمنـد در  يا  بشارتيهاي اگر تمام كارمندان و مديران انجمن

  . ابدي مياي كاهش به طور فزاينده ها اين سازمان
ات سازمان مبالغ هنگفتي نياز است، و از اين سبب از اين است كه براي تداوم حي ها ديگر پيامد ازدياد سازمان

ف ري مسـيحي صـ  ها قسمت اعظمي از مبالغ اختصاص يافته به سازمان. ودش ميمسير اصلي خدمت انجيل منحرف 
  . آنود تا هدف اصلي ش ميمين مخارج سازمان أت

گفت فرامين او را تعليم عيسي به شاگردان خود . وندش مياغلب از هدف اصلي ماموريت خود دور  ها سازمان
آنهـا نبـاد   . وندشـ  مـي نند از تعاليم حقيقت خدا منع ك ميي مسيحي كار ها بسياري از كساني كه براي سازمان. دهند

شتوانه مـالي خـود را از   ند صالحيت آنها زير سوال رفته و پرستموضوعات مورد اختالف را تعليم دهند چرا كه مي
  .دهندميدست 
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دار مسيح را خدشـه  شهادتود كه ش ميو رقابت  غالباً منجر به چند دستگي، حسادتي تزايد موسسات مسيح
  . دساز مي

هر يـك بـراي   . نند توجه نماييدك ميخارج از كشور فعاليت يا  ي مسيحي كه در محل كار، خانهها به تنوع و كثرت سازمان
گرچـه شعارشـان    هـا  يد كه چگونه بسياري از ايـن سـازمان  و ببين. ردازدپ ميپرسنل محدود و منابع مالي خود با ديگري به رقابت 

  ).ي روزانه اتحاديه كتب مقدسهها يادداشت( اراده خدا است اما فعاليتشان ريشه در رقابت انساني دارد

اند فعاليتشان ثمري ندارد اما باز هم حتي پس از اينكه دريافته ها حقيقت دارد كه برخي از سازماناين موضوع 
ي آنهـا  هـا  و فعاليت اندموسسان خود دور شدهياي رواز ديدگاه  ها گرچه اين سازمان. هندد ميادامه  به حيات خود

ايـن  . هاي آنها به سختي در حـال چرخيـدن هسـتند   ما هنوز هم چرخآن طراوت و پويايي روزهاي اوليه را ندارد ا
اف خداوند مصون نگاه داشت و نه يك براي اجراي اهد ها حكمت روح بود كه مسيحيان اوليه را از تاسيس سازمان

  :ويسدن ميدر اين مورد  (G. H. Lang)النگ . اچ. جي. تفكر ساده و ابتدايي

هاي بشـارتي را تاسـيس   ما انجمن«ي امروزي خدمات مسيحي مخالف است گفته است، ها يك نويسنده تيزبين كه با روش
رسوالن كليسا را بنياد نهادنـد و نـه چيـز    . وجه تمايز بسيار پرمفهوم استاين  ».ندكه رسوالن كليسا را بنياد نهادكرديم، در حالي 

در هر جايي كـه آنـان خـدمت كردنـد از     . تره خدمات آنها نه چيز ديگري الزم بود و نه مناسب آن كارسديگري، چرا كه براي گ
 ؛23، 6: 15؛ 23: 14اعمـال  ( ك شـيخ هميشه مشايخ بودند و نه ي –هاي محلي تشكيل دادند، به همراه مشايخ ايماندران جماعت

آنهـا را بـه    مقدسينخداوند به اين افراد صالحيت بخشيده بود و شباني كنند،  را هدايت نموده وتا آنها  –) 1: 1 فيلپيان ؛17: 20
ت و شماسـاني كـه از سـوي جماعـ     )19-17: 5 تاوستيمو1؛ 13، 12: 5ونيكيان تسال1؛ 15: 16تيان قرن1( رسميت شناخته بودند

تا به برخي از امـور   –شماسان با مشايخ تفاوت داشتند  ).1: 1 پيان؛ فيل6-1: 6اعمال ( كردندآنها را همراهي مي ندشدميانتخاب 
تمـام اقـدامات رسـوالن در جهـت     .. .جماعت را توزيع نمايند اهدائي يها و به طور خاص كمك رسيدگي نمايندموقت اما مهم 

هيچ سازمان ديگري غيـر از اجتماعـات محلـي در    . در اجتماعاتي ديگر از اين گونه جمع شوند سازماندهي اين بود كه شاگردان
  . و نه حتي اثري از چيز ديگري ينيمب مياعمال رسوالن ن

ردند، اين اجتماعات، واحدهاي سازمان يافته الهي بـر  ك ميدر نظر مسيحيان اوليه و رسوالني كه آنها را رهبري 
رد، و تنها واحدي كه خدا وعده داد به حيات خود ادامه خواهد داد ك مياز طريق آنان كار  كه خدا ندروي زمين بود

  .بود كليسا

  

 )26 -1: 3( شفاي لنگ مادرزاد و دين پطرس به اسرائيل) ث

هـم   كـه قـبالً   همان گونـه . فتندر مياورشليم  پطرس و يوحنا با هم به هيكلبعدازظهر بود كه  3ساعت  1: 3
ه از مسيحياني كه از زمينه يهوديت ايمان آورده بودند حتي مدتي پس از تشكيل كليسـا در جلسـاتي   گفتيم، آن دست

و جدايي كامل از يهوديـت آنـي    ره سازگاري و انتقال بوداين زمان دو. افتندي ميد حضور ش ميكه در هيكل برگزار 
كه ما اكنون مكاشفه كامل عهد جديد را داريم  امروزه ايمانداران با پيروي از اين الگو توجيه نخواهند شد، چرا. نبود

  ).18، 17: 6 تيانقرن2 ك.رهمچنين  13: 13عبرانيان ( ».بيرون از لشكرگاه به سوي او برويم«: ويدگ ميكه به ما 
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بر آن در هيكل كـه  اش مكان هميشگيآنها با نزديك شدن به هيكل ديدند كه افرادي گداي فلجي را به  2: 3

اين موضـوع  . درست نقطه مقابل معماري زيباي هيكل بود لنگ مادرزاداين  درماندگي. ذارندگ يم جميل نام دارد
رد، و همچنـين نـاتواني نظـام    كـ  ميي باشكوه فقر و جهالت بيداد ها ند كه در سايه اين ساختمانك ميبه ما يادآوري 

  . ازدس ميآشكار بر ما  را جسمي و روحي انمذهبي عظيم آن روزگار در ياري رساندن به مفلوج

پر واضح است كه اين مرد مفلوج ديگر اميدي به شفا يافتن نداشت، از اين رو به طلبيدن صـدقه راضـي    3: 3
  . شد

به ديده انساني درمانده و بدبخت به او بنگرد، به او همچون شخصي نگريست كـه  به جاي اينكه  پطرس 4: 3
ما را هدايت كند، به جاي آب در هاون  القدس روحاگر «! لي شوداين قابليت را دارد تا قدرت عظيم خدا در او متج

  .)منتخب( »حمت دارد خواهد ديدكوبيدن چشمانمان كساني را كه خدا به آنها نظر لطف و ر
جلب توجه حاضران نبود، بلكه فقط براي جلب توجه آن گـدا بيـان    »به ما بنگر«مقصود از اين سخن پطرس 

  . شد

سـپس سـخني از   . بر ايشان نظر افكنـد دريافت كمك مالي از آنها بود،  منتظره هنوز آن مرد مفلوج ك 5-6: 3
او با . پطرس پولي نداشت كه به او صدقه دهد، اما چيز بهتري داشت. آنها شنيد كه هم نااميد كننده بود و هم مهيج

: گوي قديمي گفتـه اسـت  هعظ بذليك وا. برخيز و بخرامبه آن لنگ مادرزاد فرمان داد  عيسي مسيح ناصرياقتدار 

  ».دريافت كرد پاخواست، اما  صدقهگداي لنگ «
ردند، مالقـات  مشـ  مـي زيادي پول در مقـابلش  ه مقادير يناس پاپ را هنگامي ككه توماس آكو گفته شده است

 آكوينـاس در جـواب   »!طال و نقره ندارم: ديگر نيازي نداريم كه همچون پطرس بگوييم«پاپ با افتخار گفت، . نمود
  »!برخيز و بخرام: يد بگوييدوانت ميو نه همانند پطرس «: گفت

خشـك او   يهـا  و ساق ها پايدر  قوتبه محض اينكه پطرس به آن مرد كمك كرد تا بر پايش بايستد،  7: 3
انگيـزي از الوهيـت و   ود كه در زندگي روحـاني تركيـب شـگفت   ش ميديگر در اينجا به ما يادآوري  بار. جاري شد
ما بايد . ازدس ميند كه بر پايش بايستد؛ و سپس خدا شفا را جاري ك ميپطرس به آن مرد كمك . ينيمب مي انسانيت را

  .هدد مييم انجام دهيم خود انجام وانت ميكه ما نرا يم انجام دهيم؛ سپس خدا آنچه وانت مي راآنچه 

هايي كه مفهوم جنبش و حركت توجه نماييد كه چگونه روح خدا واژه. معجزه شفا آني بود و نه تدريجي 8: 3
  .داخل شد.. .كنانو خيزخراميد و جست .. ..برجسته، بايستادهد؛ د ميدارند به ترتيب افزايش را 

ن آريم كه چقـدر بـراي   ب مينيم، پي ك ميهنگامي كه مراحل پردغدغه يادگيري راه رفتن در نوزادان را مشاهده 
  . انگيز بوده استهيجان ن براي اولين بار در زندگيمرد راه رفتن و جست

اين معجزه كه در نام عيسي انجام شد، شهادتي ديگر بود بر قوم اسرائيل كه همان كسي را كـه آنـان مصـلوب    
  . واهد نجات دهنده و شفا دهنده آنان باشدخ ميكردند زنده شده و 
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بود كه او در معرض  ذاشتند باعث شدهگ مياين حقيقت كه هر روز اين گدا را در مقابل درب هيكل  9-10: 3
سـتند انكـار كننـد كـه     وانت مـي ن قـوم . حال كه او شفا يافته بود ديگر همگان بر آن واقف بودنـد . ديد همگان باشد

  اي رخ نداده است، اما اين معجزه به چه معنا بود؟ همعجز

رواقي كه خود متمسك بود، تمامي قوم در همچون طبيبان  شفا يافته به پطرس و يوحناچون آن مرد  11: 3

اين حيرت و شگفتي براي پطرس فرصت بشـارت  . ، قسمتي از محوطه هيكل جمع شدندي استمبه سليماني مس
  . فراهم آورد

چرا كه اين معجزه كار هيچ يـك   ،ابتدا مسير توجه آن جماعت را از آن مرد و رسوالن تغيير داد پطرس 12: 3
  . از آنها نبود

و آن كسـي نبـود جـز    . نـد ك مـي به آنان معرفي  بوداز او صادر شده زه معجكه  را درنگ كسياو بي 13-16: 3
. جالل دادو در آسمان  خدا او را از مردگان برخيزانيد. كشتندعيسي، همان كسي كه آنان رد كرده، انكار نموده و 

  . از درماندگي خود شفا يافته بود اين مردبه او،  به سبب ايماناكنون 
  . اتهام آنها از اين قرار است. قوم اسرائيل جالب توجه استشجاعت پطرس در محكوم كردن 

  ).به غيريهوديان به جهت محاكمه( تسليم نمودندآنها عيسي را . 1

  .حضور پيالطس انكار كردند، هنگامي كه او حكم به رهانيدنش داداو را در . 2

  .ندرا خواست) باراباس(مردي خونريز  آزاديآن قدوس و عادل را منكر شده، و . 3

  .حيات را كشتند) خالق( رئيس. 4
  : عيسي توجه نمائيد ردر عوض به رفتار متقابل خدا د

  ).15آيه ( از مردگان برخيزانيدعيسي را . 1

  ).13ايه ( بنده خود عيسي را جالل داد. 2
 است اينكه ايمان به مسيح علت معجزه بوده: سرانجام به تاكيدي كه بر ايمان به مسيح شده است توجه نمائيد

، بـه  ايمان بـه اسـم او  از اين رو، . نمايانگر تمام شخصيت فرد است اسمدر اين آيه به مانند آيات ديگر  ).16آيه (

  .به مسيح استايمان معناي 

او كه مردان اسرائيلي را به مرگ عيسي متهم . ينيمب ميشخصي در فحواي كالم پطرس مدر اين آيه تغيير  17: 3
 را به سبب ناشناساييويد كه ايـن  گ ميو به نرمي به آنها  يهودي خود خطاب كرده برادراننموده بود، حال آنها را 
  . رزد كه توبه كرده ايمان آورندو ميكردند، و به آنها اصرار 

آيا . ودش ميظاهراً در اين سخن پطرس كه يهوديان خداوند را به سبب ناشناسايي مصلوب كردند تضادي ديده 
انگيزي به انجام نرسانيده بود؟ آيـا او ادعـا   ي مسيح نيامد؟ آيا در ميان آنان معجزات شگفتها عيسي با تمام ويژگي

اين اما با . نكرده بود كه با خدا برابر است و از اين سبب خشم آنها را برنيافروخته بود؟ آري اينها همه صحت دارند
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اي پست، بلكه ظار داشتند مسيح نه در جامهآنها انت. اين حقيقت كه عيسي مسيح خداي مجسم بود را نپذيرفتند حال
  . گريستندن ميآنها به عيسي به ديده شياد . در مقام سرلشكري قدرتمند ظهور نمايد

از . نندك مينداشتند كه با قتل او به خدا خدمت پ ميشايد با خود . پسر خدا است انستند كه او حقيقتاًد ميآنها ن
: 23لوقـا  ( »ننـد ك مـي انند چه د ميزيرا كه ن« :ي كه روي صليب بود گفتنجات دهنده هنگامخود اين سبب بود كه 

انسـتند خداونـد جـالل را    د مـي احدي از روساي اين عـالم آن را ندانسـت، زيـرا اگـر      :و بعدها پولس نوشت) 34
  ).8: 2اول قرنتيان ( ردندك ميمصلوب ن

ه گناهانشان بزرگ بود امـا هنـوز زيـر فـيض     همه اينها به اين سبب بود تا قوم اسرائيل اطمينان يابند كه گر چ
  . بخشاينده خدا قرار داشتند

بر اين امور حاكم بود تا اهداف خـود   خداازد كه س ميگناه اغماض نمايد روشن  زپطرس بدون اينكه ا 18: 3

د كـه  ودنيهوديان همان كساني ب. يندب ميزحمت عهد عتيق پيشگويي نموده بودند كه مسيح  انبياي. را تحقق بخشد
طه او آنهـا بـه واسـ   . مايـد ن مـي نون او خود را به عنوان خداوند و نجـات دهنـده معرفـي    اما اك. او را زحمت دادند

  . ستند بخشش گناهان خود را بيابندوانت مي

محو شـده  گناهانشان ردند، ك ميو هرگاه اين كار را . مودندن ميو بازگشت  توبه كردهقوم اسرائيل بايد  19: 3

بايد به خاطر داشته باشيم كه مخاطب اين پيغام قوم اسرائيل . راحت از حضور خداوند خواهد رسيدو اوقات است

اوقات استراحت از حضور . رزد كه توبه بر احيا و بركت ملي قوم مقدم استو مياين پيغام تاكيد  ).12آيه ( هستند

  .بر روي زمين دارد كه در آيه بعدي ذكر شده اشاره به ملكوت آينده مسيح همان گونهخداوند 

تر هم بدان اشاره كـرديم،  كه پيش همان گونه. عيسي را خواهد فرستاد ، خدا مسيحپس از توبه اسرائيل 20: 3
ساله خود بر روي زمـين   طنت هزاربه ظهور ثانوي مسيح، هنگامي كه براي برقراري سل اي استاين موضوع اشاره

  . آيد مي

آيـا اگـر اسـرائيل در آن هنگـام كـه      «ند، اين است كـه  ك ميخص خطور سوالي كه ناخواسته به ذهن ش 21: 3
مردان بزرگ و خداشـناس بـر سـر ايـن      »شت؟گ ميمود خداوند عيسي به زمين بازن ميفت توبه گ ميپطرس سخن 

. اي حقيقي نبودشت، و اگر نه اين وعده، وعدهگ ميرزند كه عيسي بازو ميبرخي تاكيد . موضوع اختالف نظر دارند
ايـن  . شدك ميهد به تصوير د ميكه در جهان رخ را انند كه در واقع ترتيب وقايعي د ميران اين عبارت را نبوتي ديگ

  . فرضي است سوال كامالً
ننـد، و دوران فـيض حاضـر    ك مـي ائيل مسيح را طرد قوم اسرآيد كه خدا از پيش ديد كه چنين برمي 21از آيه 

زمـان  . ايد آسمان مسيح را بپذيرد تا زمان معاد همـه چيـز  ب مي. هد بودپيش از ظهور ثانوي او بر دنيا حاكم خوا

البته اين موضوع حاكي از نجات جهاني نيست، چنين . به سلطنت هزار ساله در آينده اي استاشاره معاد همه چيز
فسـاد و تبـاهي   اي كه خلقت از اسـارت  اي هستند به دورهبلكه اين حقايق اشاره ،اي با كالم خدا بيگانه استآموزه

  .بر تمامي زمين سلطنت خواهد كرد رهايي يافته و مسيح در مقام پادشاه
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  .ودندرا پيشگويي كرده ب زمان معادانبياي دوراه عهد عتيق 
را براي رد كردن اين عقيده كـه ايمانـداران پـيش از دوران مصـيبت عظـيم ربـوده        21تالش شده است تا آيه 

بايد مسيح را تا آغاز سلطنت هزار ساله نگاه دارنـد،   ها اگر آسمانكه آنها اين است  استدالل. وند، به كار ببرندش مي
در حقيقت پاسخ در اينجاست كه روي . د قبل از آغاز اين دوران به جهت ربودن كليساي خود بيايدوانت ميپس او ن

 تا آنجا. سرائيل پرداخته اسـت او به بحث درباره رفتار خدا با كل قوم ا ).12آيه ( سخن پطرس با قوم اسرائيل است

دوران مصيبت عظـيم در آسـمان   ، خداوند عيسي تا بازگشت خود پس از پايان ودش ميكه به قوم اسرائيل مربوط 
نداران غيريهودي ربوده خواهنـد  اما يهودياني كه در طي اين دوره كليسا به او ايمان آورند با ايما. باقي خواهد ماند

همچنين در ربوده شدن ايمانداران، خداوند آسمان را ترك . دهدوي اي رر هر لحظهكه اين خود ممكن است د شد
  . ند بلكه ما به باال برده خواهيم شدك مين

اي از نبوت عهد عتيق درباره سلطنت باشكوه مسيح نقل به عنوان نمونه 19-18، 15: 18پطرس از تثنيه  22: 3
شـد كـه اراده و شـريعت خـدا را در دوران     ك ميخدا به تصوير  بيناين عبارت خداوند عيسي را به عنوان . ندك مي

  . ندك ميطاليي اسرائيل اعالن 
نبي مثل من، از ميان بـرادران شـما بـراي شـما برخواهـد      خداوند خداي شما «: هنگامي كه موسي گفـت 

دو را برانگيختـه  مقصود او شباهت در شخصيت و توانايي نبود، بلكه شباهت آنها در اين بود كه خدا هر  »انگيخت
  ».كه مرا برانگيخت او را نيز برخواهد انگيخت همان گونه«. است

قوم منقطع ند، كامالً از نو اطاعت او سرباز ز شنيدندر طول سلطنت مسيح بر روي زمين، كساني كه از  23: 3

ما مقصود اوليه اين عبـارت  نيز او را نپذيرند داوري ابدي در انتظارشان خواهد بود، ا هالبته كساني كه امروز. گردند
ي كننـد و در برابـر او عصـيان    اهد نمود و كساني كـه از او نافرمـان  اين است كه مسيح با عصاي آهنين سلطنت خو

  . ورزند همه محكوم خواهند گرديد

و  جميـع انبيـا از سـموئيل    كـه  افزايدهاي عهد عتيق، ميپطرس براي تاكيد بيشتر بر صحت پيشگوئي 24: 3

  .نمودند راز اين ايام اخبادي انبياي بع

و فرزندان ابـراهيم در مـورد ايـن     مبرانااوالد پياي كه اكنون پطرس شنوندگان يهودي خود را از وعده 25: 3

جميع قبايل زمين بود تا  بسته عهدبا ابراهيم خدا گذشته از اينها، . خشدب ميدوران پر از بركت داده بودند، اطمينان 

از . يعني مسيح جمـع شـده اسـت    ذريتساله در اين  هاي بركت سلطنت هزارتمام وعده. داو بركت يابن از ذريت
  . اين رو آنان بايد خداوند عيسي را به عنوان مسيح بپذيرند

اين موضوع بيشتر . شد فرستادهائيل قوم اسرو پيش از همه براي ا ).13: 3( خدا بنده خود را برخيزانيد 26: 3

 هر يكـي از آنهـا را از گناهانشـان   اگر آنها او را بپذيرند، او . اشاره دارد تا به قيام اوبه تجسم زندگي خداوندمان 
  . رداندگ ميبر
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ابيم كه موضوع بيشتر بر سر ملكوت است تـا  ي ميقوم اسرائيل است، در بهما در اين موعظه پطرس كه خطاب 
در اينجا بـا لطـف و شـكيبائي فـراوان     ح خدا رو. دارد تا شخصي) قوم اسرائيل(و نيز تاكيد بيشتر جنبه ملي . كليسا

سعي دارد با استدالل آوردن از انتظار قوم خدا در عهد عتيق براي عيسي، خداوند جالل يافته به عنوان مسيح آنها را 
  .اما اسرائيل نخواهد شنيد. قانع كرده و از اين سبب ظهور ملكوت مسيح بر روي زمين را تسريع نمايد

 

 )60: 7 – 1: 4( ترش آنسرشد و گ جفا بر كليسا و) ج

كاهنان، سردار سپاه . در حقيقت منشأ آن رهبران مذهبي بودنـد . اولين جفا بر كليساي نوپا نزديك بود 1-4: 4

  . بر رسوالن تافتند و صدوقيان هيكل

 نمـاد  سردار سپاه هيكـل نمايانگر تعصب مذهبي هستند؛  كاهنانبر اين باور است كه  (Scroggie)ي اسكروج

ايـن  . مودنـد ن مـي آموزه قيامت را انكار  نصدوقيا. گراييايماني ناشي از عقلنماد بي انصدوقياسي و يخصومت س

! مفهـوم كليـدي بشـارت رسـوالن بـود      قيامـت رد، چـرا كـه   كـ  مـي امر موجبات مخالفت آنها با رسوالن را فراهم 
  :ندك ميده هشباهتي مشا خصوص در اين اسپورجيون

اگـر شـما   . مكتبي گسترده، متفكران ليبرال و پيشرفته و تفكر مدرن روزگـار خـود بودنـد    نيد صدوقياناد ميكه  همان گونه
آنها با هر شخصي، خـالي  . نمك مين دست و دلباز را به شما توصيه اواهيد، من اين آقايخ ميعملي خشن يا  اي نيشدار، طعنهكنايه

هستند؛ غلظت تلخي آنها در برابر حقيقـت حتـي از افسـنتين و زرداب    نند، مگر كساني كه مدافعان حقيقت ك مياز تعصب رفتار 
  . آزادانديش هستند كه ياراي تحمل مبشرين كالم را ندارند آن قدرآنها نسبت به برادران خطاكار خود . هم بيشتر است

دادن حـق   ردنـد تعلـيم  ك مـي ادند به خشم آمده بودند؛ آنها گمـان  د ميرهبران از اينكه رسوالن به مردم تعليم 
اگر عيسي از ميان مردگان قيام . به خشم آمدندقيامت عيسي از مردگان پس آنها نيز از اعالن . ستا انحصاري آنها

  . دندش مياعتبار كرده بود، صدوقيان در نزد مردم بي
پايان اهميت است؛ زيرا كه اين آيه قيامت همگان از مردگان در بسيار حائز  2در آيه  قيامت از مردگانعبارت 
به عبارتي ديگر برخي قيام . ويندگ ميقيامت از ميان مردگان سخن اين عبارت و ديگر عبارات از . ندك ميدنيا را نفي 

  . تا مدتي بعد در قبر باقي خواهند ماند) ايمانانبي(خواهند كرد و ديگران 
 ا كـه بسـيار ديـر شـده بـود     رهبران تصميم گرفتند رسوالن را تا روز بعد به نوعي در بازداشت نگه دارند چـر 

  .)بعدازظهر رخ داده بود 3در حدود ساعت  3معجزه شفا در باب (
بـه   پنج هزار مـرد حـدود  . هاي مقامات رسمي، بسياري از مردم به سوي خداوند بازگشتندعلي رغم مخالفت

پنج هزار نفـر شـامل    مفسران بر سر اين موضوع كه آيا اين ).مردان : adresيوناني ( جماعت مسيحيان افزوده شدند
اين رقم زنان و فرزندان را . آن سه هزار نفري كه در روز پنطيكاست ايمان آوردند بودند يا خير، اختالف نظر دارند

  . ودش ميشامل ن
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معروف بودند، بر مسند محكمه بازجويي نشسته، خواسـتند   سانهدرين، شوراي مذهبي كه به بامدادان 5-6: 4
آنها تنها توانستند فرصتي ديگر به رسوالن دهند تا بر مسـيح شـهادت   . ها را متوقف نمايندهاي دردسرزاي آنفعاليت

  !دهند
  : وردندخ ميدر ميان روسا، مشايخ و كهنه افراد زير به چشم 

م رئيس كهنه بود اما شايد در اينجا از روي احترا او قبالً. خداوند را به نزد او برده بودند ، كه قبالًحنا رئيس كهنه. 1
  . انداين عنوان را به او داده

  . ، داماد حنا كه رياست محاكمه خداوند را به عهده داشتقيافا. 2

  . انيمد ميكه درباره آنها چيزي ن يوحنا و اسكندر. 3

  .كساني كه از تبار كاهنان بودند بودند، يعني تمام قبيله رئيس كهنهتمام كساني كه از . 4

بـراي   پطـرس . ايـد اين معجزه را انجام داده به كدام قوت و به چه نامكه د آغاز شمحكمه با اين سوال  7: 4
اين فرصت خوبي بـود تـا بشـارت    . سومين بار متوالي اقدام به اعتراف به مسيح در اورشليم و در نظر همگان نمود

  . و او با اشتياق و بدون ترس اين كار را كرد را به گوش تشكيالت مذهبي برساند انجيل

ضعيف احسـاني شـده   ابتدا او به آنها يادآوري نمود كه از اين سبب ناخشنود هستند كه به اين مرد  8-12: 4

اي نكرد، اما مردي كه شفا يافته بود هميشه در مقابل درب هيكل گـدايي  به اين موضوع اشاره پطرسگرچه . است

 در نام عيسي مسيح ناصـري مود كه سپس پطرس اعالن ن. رد، و روسا هيچگاه نتوانسته بودند او را شفا دهندك مي

عيسي را  خدا. شده بود اين مرد شفا يافت، و بدينسان همگان را در بهت و حيرت فرو برد مصلوبهمان كسي كه 

هاي خود جايي يهوديان در اهداف و برنامه. و اين معجزه نيز به قدرت او انجام شده بود از مردگان برخيزانيده بود

و به آسـمان   خدا او را از مردگان برخيزانيداما . رد كرده و مصلوب نمودنداين رو او را براي عيسي نداشتند، از 

. گشت، سنگي كه وجودش بـراي بنـاي سـاختمان ضـروري اسـت      سر زاويه، همان سنگي كه رد شد. برافراشت

ود، و مهيـا شـ   ديگر عطا نشده كه بدان نجـات  اسمي. نيست ممكن نجاتبدون او . وجود مسيح نيز حياتي است

  . بايد ما نجات يابيماست كه  نامتنها به اين 

ود كه سه بـار بـا   ش ميياد داشته باشيم كه اين سخنان از زبان كسي صادر بايد به  12-8به هنگام مطالعه آيات 
  . دشنام و سوگند خداوند را انكار كرده بود

كـه در زنـدگي و   نـدارد   راروح هيچگاه ياراي تحمل بشارت پر جوش و خـروش  مذهب خشك و بي 13: 4
ذارنـد و  گ مـي بر جامعه تاثيري مثبت  علم و اميمردم بييدند د ميرهبران قوم از اينكه . آوردي مردم ثمره ميها دل

  . حال اينكه خود با تمام حكمتي كه داشتند بر جسم و خون تسلطي ندارند، در بهت و حيرت فرو رفته بودند

. عرضه كرده بود (Romanism)اين تمايز را رومانيسم . ينيمب ميروحاني تمايزي ندر عهد جديد ميان قشر روحاني و غير
در چكسلواكي به خاطر آموزه كهانت تمام ايمانداران جان خود را در اين راه نهاد، و امروزه نماد كار  )John Huss(جان هاس 

قـدرت پويـاي كليسـاي اوليـه همـين      . ودمـ ده نمشـاه  وانت ميذارند گ ميهاس را در پياله مشاركت كه بر روي كتاب مقدس باز 
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انجيل فيض خدا بدون كمك هيچيك از تجهيـزات و امكانـات امـروزي، همچـون     . كهانت شاهانه و شاهد بودن هر ايماندار بود
 يصقدر دربار  مقدسيني ي كهرا به لرزه درآورد، تا حدترجمه و انتشار كالم تمامي امپراطوري آن روزگار يا  سيستم حمل و نقل

  . واند تا به همان مسيحيت اوليه بازگرديمخ ميامروز خدا ما را . دندش مينيز يافت 

جليلـي   علـم بيو چون پي بردند كه همان ماهيگيران  شگفت زده شدند دليري پطرس و يوحنااز  سانهدرين
به عيسي و محاكمـه او  د كه آنها اما خويشتنداري، اقتدار و دليري رسوالن باعث ش. هستند خواستند از آنها بگذرند

ـ بودند، اما دليـري آنهـا بـه ا    از همراهان عيسي ايشانآنها علت دليري رسوالن را در اين دانستند كه . انديشندبي ن ي
  . پرگشته بودند القدس روحسبب بود كه از 

ار كننـد  ستند انكوانت مين. آن مفلوج شفا يافته در محكمه نيز براي آنها چندان خوشايند نبودحضور  14-18: 4
  . داده استناي رخ كه معجزه
  : ويسدن مي )J. H. Jowett(جاوت . اچ. جِي

. بخوريـد  ي شكسـت ها به سادگشايد با اين استدالل. هاي زيركانه با شما به مقابله بپردازندبا استدالل ها ممكن است انسان
كه شفا يافته و در صحت و سالمت در كنارشـان  با ديدن مردي «. وردخ مياما استدالل يك زندگي نجات يافته هيچگاه شكست ن

   ».ايستاده بود، ديگر حرفي براي گفتن نداشتند

مشكل اين . اق بيرون كردندآنها براي اينكه بر سر تصميم نهايي به بحث بپردازند موقتاً پطرس و يوحنا را از ات
مجازات نمايند؛ امـا از سـويي    ندده بودستند رسوالن را به خاطر احساني كه در حق آن مرد كروانت ميآنها نبود كه 

بـر آنهـا وارد   ايستادند، با از دست دادن پيـروان خـود ضـربه مهلكـي     ديگر اگر در مقابل اين اشخاص افراطي نمي
صوصـي و چـه در   چه به طـور خ  عيسياز اين رو تصميم گرفتند پطرس و يوحنا را از سخن گفتن درباره . مدآ مي

  .مالعام منع نمايند

 خـدا آنهـا پـيش از هـر چيـز در برابـر      . ستند با اين محدوديت كنار بيايندوانت مين پطرس و يوحنا 19-20: 4
رسوالن قيام و صعود مسـيح  . ذيرفتندپ ميحق با آنها بود روسا بايد عمل آنها را  اگر واقعاً. مسئول بودند و نه انسان

آنها مسـئوليت داشـتند بـه خداونـد و نجـات      . ندهر روز در پاي تعاليم او نشسته بود. را به چشم خود ديده بودند
  . دهنده خود عيسي مسيح شهادت دهند

اي رخ داده انسـتند كـه معجـزه   د مـي  قومينيم؛ تمام ب ميضعف روسا را در مجازات نكردن رسوالن  21-22: 4
ل در مقابـل  ي سـا هـا  چرا كه وضعيت اسفناك او سـال  ،ناختندش ميكه شفا يافته بود، همگان را آن مرد لنگ . است

ست انجام دهد اين بود كه رسـوالن را تهديـد نمـوده و    وانت مي سانهدريناز اين رو تنها كاري كه . چشمان قوم بود
  . آنها را رها كند

چـرا   نزد ديگر ايمانداران رفتنـد،  درنگبيرسوالن را رها ساختنند، آنها به محض اينكه مقامات يهودي  23: 4
آنها مسيح بود به آنها با جماعت مشتاقي كه دور هم جمع شده بودند و تنها جرم . ستكه اين غريزه فرزندان خدا ا
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هاي شخصيت مسيحي در تمام دوران كليسا اين است كه ببينـيم  از اين رو يكي از سنگ محك .مشاركت پرداختند
  . ردازندپ ميبه مشاركت كه شخص مسيحي با چه كساني و در كجا 

در  خـدا آنها براي مخاطب ساختن . نزد خداوند دعا نمودنداين رخداد،  دنشنيمقدسين به محض  24-26: 4
اي كه به ندرت در عهد جديد به كـار  ردند، واژهك ميهد استفاده د مي »خداوند مطلق«اي كه معناي دعايشان از واژه

قابل خود كه در م خالقي كه از مخلوقات( رفته است، و پيش از هر چيز او را به عنوان خالق همه چيز شكر نمودند
بـا قـوت   را بـه زبـان آوردنـد، داود در ايـن آيـه       2در مزمور  داودسپس سخنان  .)ايستند برتر استحقيقت او مي

در حقيقت اين مزمور اشاره دارد بـه  . ويدگ مياو سخن  مسيحاز مخالفت سالطين و پادشاهان در برابر  القدس روح

امـا  . وندشـ  مـي مانع تحقق اهـداف او   سالطين و حكامآيد و مي زماني كه مسيح به جهت برقراري پادشاهي خود
آنها در آن روز با سخنان داود بسيار شباهت داشت و از ايـن رو كـالم او را بـه     مسيحيان اوليه پي بردند كه شرايط

نـد و  كه گفته شده است، آنها با مهارت الهي خود كالم مقدس را به دعاهاي خـود پيونـد زد   همان گونه. كار بردند
  . وسيله روحانيت حقيقي خود را نشان دادند بدين

ميـان و  رو كه درست در همانجا يعني اورشليم. ينيمب ميكاربرد مزموري كه نقل شد را در اين آيات  27-28: 4
به نمايندگي  پيالطسنماينده يهوديان بود و  هيروديس. بنده قدوس خدا، عيسي جمع شده بودندبر عليه  يهوديان
ود كه حاكمان با يكديگر جمـع شـده تـا    ر ميانتظار . انگيزدشگفتي همگان را برمي 28اما آيه . عمل نمود اه از امت

تا آنچه را كه دست  آنها با هم جمع شدندويد گ مياما اين آيه به ما . نيات باطل دل شرير خود را به انجام رسانند

  :هدد مين آيه را چنين شرح ماتسون اي .و رأي خدا از قبل مقدر فرموده بود، بجا آورند

آنها بـا يكـديگر   ... ي در راستاي اراده خدا تبديل شدآنها در جهت مخالفت با اراده الهي، به عملمسأله اينجاست كه تالش 
كه بـر   را  خداي ما امواجي... انستند كه با اين پيمان بر جالل مسيح افزودندد ميجمع شده بر عليه مسيح شورا نمودند؛ اما خود ن

  . ندك ميو در ميان آنها كار  شودميسوار بر آنها ند، بلكه ك مييزند سركوب نخ ميعليه او به پا 

  : واستندخ ميمسيحيان با ابراز نمودن اعتماد خود به قدرت برتر خدا از او سه چيز  29-30: 4
را مجـازات نمايـد، بلكـه     واستند كه به خدا تحميل كنند كه چگونه آنهاخ ميآنها ن. به تهديدات ايشان نظر كن. 1

  . اين كار را به عهده او گذاشتند
بلكه جسـارت در بشـارت كـالم در     ،سالمت جسمي آنها مسأله اصلي نبود. دليري.. .غالمان خود را عطا فرما. 2

  . قرار داشت تمياه درجه اول
سـيد، بشـارت   ر مـي م بـه انجـا   نام عيسيكه به  آيات و معجزاتيخدا با . دراز كردن دست خود به جهت شفا. 3

  . مودن ميانجيل را تاييد 

 القـدس  روحاي فيزيكي از حضور قدرت نشانه ؛چون ايشان دعا كرده بودند، آن مكان به حركت آمد 31: 4

سـلوك آنهـا در نـور و     و اي است از اطاعت آنهـا از خداونـد  كه نشانه پر شدند القدس روحهمه به . در آنجا بود

  .29كه پاسخ واضحي است به دعاي آنها در آيه  فتندگ مي كالم خدا را به دليريآنها . خدا سرسپردگي آنها در برابر
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  . پيامدهاي آن توجه نماييديا  به اهداف. سخن به ميان آمده است القدس روحدر كتاب اعمال بارها از پري 
  .)و در اينجا 8: 4؛ 4: 2( سخن گفتن -1
  ).3: 6( خدمت كردن -2
  ).24 :11( شباني كردن -3
  ).9: 13( توبيخ نمودن -4
  ).55: 7( جان خود را دادن -5

. ور گرديد، آنها نيز محبت خود را به يكديگر ابراز كردنداز محبت مسيح شعله آنانهنگامي كه دل  32-35: 4
 از اين رو ايمانداران اوليه واقعيت زندگي مشترك خود در مسيح را با شريك شدن. تجلي اين محبت در دادن است
آنها به جاي اينكه با خودخواهي اموال خود را حفظ نماينـد، امـوال خـود را از آن    . در اموال يكديگر ظاهر ساختند

خود را فروخته عوايـد آن را بـه    زمين يا خانهبود،  احتياجيهر گاه در جايي . انستندد ميتمام جماعت ايمانداران 
آمـد  نكته حائز اهميت اين است كه هر گاه احتياجي پديد مـي . دمودند تا آنها آن را توزيع نماينن ميرسوالن تقديم 

  . يك زمان مشخص نبود مختصاي و مودند؛ و اين عمل آنها سليقهن مياموال خود را تقسيم 
  : هدد ميچنين شرح  (F. W. Grant)گرانت . دبليو. اف

كه از بخشيدن به ديگران مضـايقه   بود ، بلكه محبتيركت عمومي در جهت ترك اموال شخصييك حنه از اين رو اين امر 
  . افتند كه مسيح در آنجا قيام كرده بودي مياين غريزه دل آنها بود كه اموال حقيقي خود را در آن قلمرويي . ردك مين

سف حقيقت أآميز است، ولي در كمال تدر اين مورد گرچه كنايه (F. E. Marsh)مارش . اي. تفسير امروزي اف
  : دارد

اگر لوقـاي انجيـل نگـار بـه جـاي مسـيحيت اوليـه،        « :رد تضاد كليساي اوليه و مسيحيت امروزه گفته استشخصي در مو
و جمله مومنين را .. .:ادد ميرا بدين شكل تغيير  35-32: 4بندي خود در اعمال بايد جملهمود، ن ميمسيحيت امروزي را توصيف 

و به قـدرت  . انستند و همه چيز را بر طبق مد رايج داشتندد ميخود  دل و جاني سخت بود، به حدي كه همه اموال خود را از آن
و در ميان آنها بسياري بودنـد كـه محبـت نداشـتند،     . و خودخواهي عظيم بر آنها بود. ادندد ميعظيم به جذابيت اين دنيا شهادت 

ردند، ك ميت ناچيزي را وقف جامعه ريدند، و گاهي اوقات قسمخ ميحب زمين بوده و حتي بيشتر نيز چرا كه بسياري از آنها صا
  ».رفتگ ميبر طبق خواسته دل خود مورد تمجيد قرار ها اعالن شود، و هر كس يشان در روزنامهها تا نام

از ايـن رو آيـه   . وردخ ميقدرت اسرارآميزي در زندگي آنها كه كامال آن را وقف خداوند كرده بودند به چشم 
ادنـد و  د مـي رسوالن به قوت عظيم به قيامت عيسي خداونـد شـهادت   ، و اتفاق نيستيا  بر حسب تصادف 33

يند كـه تمـام امـوال خـود را وقـف او      ب ميسد هرگاه خدا افرادي را ر ميبه نظر . فيض عظيم بر همگي ايشان بود
  . خشدب مينند، به شهادت آنها قوت و جذابيت قابل توجهي ك مي

اكنـون   وانتـ  ميگر يك مرحله گذرا در كليساي اوليه بوده و نند كه تقسيم اموال با يكديك ميبسياري استدالل 
اگر قدرت پنطيكاست را در خـود  . چنين استداللي نمايانگر فقر روحاني ما است. آن را به عنوان الگو به كار گرفت

  . دش ميداشتيم، ثمرات آن نيز در زندگي ما نمايان 
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  : ازدس ميرايري خاطر نشان 

تـا  . حـق مالكيـت برچيـده نشـده بـود      ).34آيـه  ( فروش اموال كامالً داوطلبانه بـود  ،حيت نيستاين اثر نظام اشتراكي مسي
توزيع آن نيز بين همه برابـر  . اد، جماعت بر ثروت او تسلطي نداشتد ميهنگامي كه شخص داوطلبانه اموال خود را به رسوالن ن

اين امر تصويري شايسته از بخشـش  . حاكم نيست) ونيستيمك(در ميان آنها اصول نظام اشتراكي . نبود، بلكه بر طبق نياز اشخاص
  . مسيحيت است

 Vance)وانـس هـافنر    .مقوت عظيم و فـيض عظـي  : توجه نماييد 33به دو نشانه يك كليساي بزرگ در آيه 

havner) ؛8: 8( ؛ شادي عظـيم )1: 8( ؛ جفاي شديد)11، 5: 5( خوفي شديد: افزايديز بدان ميچهار نشانه ديگر را ن 
  ).21: 11( اند؛ جمعي كثير كه ايمان آورده)3: 15

در تضاد كامل با رياكاري حنانيا به تصوير  برناباسخاوت . هندد ميرا شكل  5باب اين آيات مقدمه  36-37: 4

خداوند، . سته مالك زميني باشدوانت ميبود در حالت عادي ن الوي كه يكبرنابا ملقب به  يوسف. كشيده شده است
انـيم  د مياما . اي از ابهام استاينكه او چگونه و چرا اين زمين را به دست آورده براي ما در هاله. يان بودنصيب الو

را پـيش  و قيمـت آن   فروختهخود را  زمينرد كه او ك ميكار  الوعظنباكه شريعت محبت چنان باقوت در زندگي 

   .قدمهاي رسوالن گذارد

براي فريب دادن و گمراه كردن دست به كار  شيطاند، از سوي ديگر نك ميهنگامي كه خدا باقوت كار  1-4: 5
سد، فريب و رياكاري نيز به سرعت خـود را نشـان   ر ميه ظهور صقدرت روحاني حقيقي به من كه اما آنجا. ودش مي
  . هدد مي

مايل بودند كه احتماالً آنها بيشتر . با ديدن سخاوت برنابا و ديگران تحريك شدند حنانيا و سفيرهاست كه  پيدا

و قـدري از درآمـد آن را بـه رسـوالن      ملكي را فروختهبا عملي مشابه مورد تمجيد ديگران واقع شوند، از اين رو 
  . دادند

هيچ كس از . اند، در حالي كه قسمتي از آن را دادندگناه آنها اين بود كه اذعان داشتند تمام درآمد را هديه كرده
به دادن تمام درآمد حاصل از آن مجبور ، فروختنداينكه زمين را  پس از. را بفروشندآنها نخواسته بود كه ملك خود 

پطرس، . اند، در حالي كه قسمتي از آن را براي خود نگاه داشته بودندكه همه را داده وانمود كردنداما آنها . نشدند

 خدادر حقيقت بـه   القدس روحدادن  او با فريب. را انسانرا فريب داده و نه  القدس روحرا محكوم كرد كه  حنانيا

  . استخدا  القدس روحدروغ گفته بود، چرا كه 

اين اقدام خدا، عملي پرابهت . او را بيرون برده دفن نمودند جوانانو  بمردحنانيا افتاده در اين هنگام  5-6: 5
بلكـه ايـن واقعـه    . اي نـزد البته اين كار خدا بـه نجـات و حفاظـت ابـدي حنانيـا لطمـه      . در تنبيه كليساي اوليه بود

چنـين نقـل    (Richard Bewes)ز ريچارد بيـو . هدد ميناخشنودي خدا از راهيابي فساد گناه به كليساي خود را نشان 
پـاكي و قداسـت   . القـدس  روحويد، كليسا يا جاي حنانيـا بـود يـا    گ ميكه مفسري در اين باره  همان گونه«ند، ك مي

  ».ست بدان راه يابدوانت ميدروغي ن زالل و ناب بود كه چنين مشاركت ايمانداران اوليه به قدري
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او را محكوم نمود كه با شوهر خـود متفـق    پطرسكه سفيره وارد شد و  سه ساعت گذشت تخميناً 7-11: 5

گويي ه وي گفت و سرنوشت او را نيز پيشاو سرنوشت شوهر سفيره را ب. را امتحان نمايند روح خداونداند تا شده

  . او افتاده بمرد و او را نيز دفن نمودندساعت  در. نمود
آسايي كه بـه رسـوالن عطـا شـده     از قدرت معجزه اي استاين زوج نمونه رتوانايي پطرس در اعالن داوري ب

ي را كه آمرزيديد، براي ايشان آمرزيده شد و آنـاني را  گناهان آنان«شايد اين تحقق اين وعده خداوند بود كه . است
در توانايي پطـرس در سـپردن مسـيحي خطاكـار بـه       وانت مياين موضوع را  .)23: 20يوحنا ( »ته شدكه بستيد، بس

هيچ دليلي ندارد كه باور كنيم اين قدرت پس از رسوالن  ).5:  5 تيانقرن1( شيطان جهت هالك جسم مشاهده نمود
  . نيز تداوم داشته باشد

لكه بر هر كسي كه واقعه مـرگ ايـن دو را شـنيد در ذهـن     يم اين بهت و خوف را كه نه تنها بر كليسا بوانت مي
  . خود تصور نماييم

بـه انجـام   رسـوالن  ودنـد  ب ميجمع  رواق سليمانپس از مرگ حنانيا و سفيره، هنگامي كه قوم در  12-16: 5
از آن ستند بـه سـادگي   وانت ميحضور و قدرت خدا در ميان آنها چنان مشهود بود كه مردم نه . معجزات ادامه دادند

، و بسياري بـه خداونـد   اشتندد ميخلق ايشان را محترم و حتي عموم . بگذرند و نه با ظاهر فريبي ابراز ايمان كنند

آيـد،  تا هنگامي كه پطـرس مـي  آوردند بيرون ميو تشكها  بر بسترهاخود را  مريضانمردم . آورندعيسي ايمان مي

ست به چشـم خـود حقيقـت و قـوت را در زنـدگي      وانت ميهر شخصي . سايه او بر بعضي از ايشان بيفتدحداقل 
از حومـه شـهر   . ي براي جاري شدن بركـت خـدا بـه ديگـران هسـتند     جرائد كه آنها مند و مشاهده نمايرسوالن ببي

  . و جميع ايشان شفا يافتندآوردند، مريضان و ديوزدگان را مي
بـا  . آيـد تاييد خدمت رسوالن به شمار مي پر واضح است كه چنين معجزاتي روش خدا براي 4: 2از عبرانيان 

امـروزه   »جلسـات شـفاي  «مـورد  كه در چيزي . هاي عهد جديد ديگر نيازي به اين معجزات نبودكامل شدن نوشته
اين موضوع با اعمـال كسـاني كـه    . جميع كساني كه نزد رسوالن آوردند، شفا يافتند، اين است كه توان گفتمي

  . معروف هستند مغايرت دارد امروزه به شفادهندگان ايمان

رئـيس  . ودشـ  ميهمواره باعث ايمان آوردن يكي و مخالفت سرسختانه ديگري  القدس روحخدمت  17-20: 5
ز اينكـه شـاگردان اُمـي عيسـي تـأثير بيشـتري در ميـان مـردم         ااش و رفقـاي صـدوقي  ) كه احتماالً قيافا بود(كهنه 

ستند كوچكترين حركتي كه مقام انحصاري آنهـا را بـه عنـوان رهبـران     وانت ميآنها ن. ذاشتند به تنگ آمده بودندگ مي
مذهبي تهديد كند، تحمل نمايند، و به طور خاص از تعلـيم دربـاره قيامـت جسـم كـه البتـه خـود آن را كـامال رد         

  . ردند، متنفر بودندك مي
. ستگير كرده و به زندان افكندنـد برخورد نمايند، آنها را د رسوالنستند جز به زور و قدرت با وانت ميكه ن آنان

هاي اين حيات هيكل بازگشته تمام سخنبه  گفتبه آنها . بيرون آورد زندانرسوالن را از  شبانگاه فرشته خداوند
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اگر رسـوالن خـود   . ندك ميلوقا بدون هيچ عبارتي حاكي از شگفتي و حيرت اين واقعه را ثبت . را به مردم بگوييد
  . ينيمب ميثبت اين روايت چيزي نبهت زده شده بودند، در 

هـا  ها و اعتقادنامهاي از آموزهايمان مجموعه. تشبيه كرده استبه اين حياتبه درستي ايمان مسيحي را  فرشته

  . ودش ميمنتقل  ايمان آورنداو  هخداوند عيسي به تمام كساني كه ب حياتقيامت  –است  حياتنيست، بلكه 

 ايدر جلسـه  رئيس كهنهدر اين اثنا . مشغول تعليم دادن بودند هيكلبح در رسوالن به هنگام طلوع ص 21:  5

  . حاضر سازندرا مالقات نمود و منتظر شد زندانيان را نزد او ) تمام مشايخ(و سنا ) سانهدرين( اهل شورامحرمانه 

بـر   زنـدان  ادند كه همه چيـز در د ميزده و سردرگم بايد در برابر محكمه گزارش شگفت خادمان 22-25:  5

، اما همه در پست خود حاضر پاسبانانو  ده بودندقفل ش كامالً درها! ها در آنجا نبودندفقط زنداني ،است وفق مراد

اين «انديشيدند كه  با خود مي سردار سپاه هيكل و روساي كهنه! واقعاً گزارش ناگواري بود. زندانيان در آن نبودند
در اين حين شخصي آمده به آنها خبـر داد كـه    »بش مردمي چه خواهد شد؟عاقبت اين جن به كجا خواهد انجاميد؟
ما بايد شجاعت آنها را تحسين نمـاييم و بايـد   ! هندد ميمردم را تعليم بازگشته و  در هيكلزندانيان به جاي خود 

  . همچون كليساي اوليه اين قابليت را داشته باشيم كه به خاطر ايمان خود هر رنجي را متحمل شويم

 كه اگر آشـكارا دسـت بـه    رسيدندت ميآنها . بدون اعمال خشونت رسوالن را به شورا آوردند خادمان 26:  5

  . سنگسار نمايندآنها را  قومزار پيروان عيسي كه اكنون نزد عموم مردم ارج و قربي داشتند، دراز كنند آ

مگر شما را قدغن بليغ نفرموديم « :گوي آن جمع، محاكمه را آغاز نمـود رئيس كهنه در مقام سخن 27-28:  5

همانا اورشليم را به «. او تعمداً از به كار بردن نام خداوند عيسي مسيح اجتناب نمود »كه بدين اسم تعليم مدهيد؟

واهيد خون اين مرد خ مي«. اين سخن آنها ناآگاهانه تاييدي بر تأثير خدمت رسوالن بود ».ايدتعليم خود پر ساخته

متـي  ( »خون او بر ما و فرزندان مـا بـاد  «دند ز مياما رهبران قوم يهود هنگامي كه فرياد  ».ود آريدرا به گردن ما فر
  . در واقع مرتكب اين گناه شده بودند) 25: 27

اكنون آنها با جسارت و . تر رسوالن دعا كرده بودند تا براي اعالن كالم خدا دليري بيايندكمي پيش 29-32:  5
آنها با اقتدار اعالم نمودند كه خدا عيسي را . خدا را بيشتر از انسان اطاعت نمايندند كه بايد رزيدو ميدليري تأكيد 

بر دست راست خـود بـاال بـرده، سـرور و     و او را  صليب كشيده و كشته بود، برخيزانيدكه اسرائيل وي را به 

ما رسوالن افزودند كه . ان بدهداسرائيل را توبه و آمرزش گناهواست تا خ مياو با اين عمل . ساخت نجات دهنده

كـه بـه پسـر او    نيز است كه خدا او را به همه مطيعـان او   القدس روح چنان كههستيم شاهدان او بر اين امور، 

قيام يا  اي باشد به تجسمد اشارهوانت مييا ) 30آيه ( توسط خدا عيسيبرخيزانيدن . عطا فرموده استايمان بياورند 

  .باشد نجات دهندهتا  برخيزانيداو را در تجسم  خدادر اينجا اين است كه احتماالً معناي آن . او

مشـورت  عميق كـه حاكمـان يهـود     آن قدر ،سخنان آنها احساس محكوميت عميقي در پي داشت 33-37:  5

يل هاي شناخته شده در اسرائبياو يكي از ر. غماالئيل دخالت كرددر اين لحظه . كردند كه ايشان را به قتل رسانند
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كه بل ،ستعالقه وي به مسيحيت نيحتي يا  نتوصيه او در اينجا نمايانگر مسيحي بود. و معلم شائول طرسوسي بود
  .بيانگر حكمت دنيوي است كامالً

نهدرين توصيه نمود كه اگر اين حركت از خدا نباشـد، خـود بـه    ارا بيرون فرستاد، به س رسوالنپس از اينكه 

 صـد  چهـار ، يك رهبـر خودجـوش بـه همـراه     تيودا) 1: (ودش ميو مثال نيز مطرح بر اين اصل د. زودي تباه شود

، متعصبي ديگـر كـه شورشـي    يهوداي جليلي) 2(؛ پراكنده و نيست گرديدندو يارانش  كشته شدانقالبي كه خود 

  .پراكنده شدندو همه پيروانش  نيز هالك شدناكام در ميان يهوديان برانگيخت، اما او 

، تـا  شـود حال خـود واگذاشـته   ه از خدا نبود، بهترين كار اين بود كه ب چه اين آئين مسيحيچنان  38-39:  5
بسـياري از  . چنـين اسـتداللي صـحيح نيسـت    ( ردكـ  ميمبارزه با آن فقط ثبات آن را بيشتر . گرددتباه به خود خود 

تري نسـبت بـه   اران بيشـ در حقيقـت آنهـا طرفـد   . هندد ميموسسات دنيوي براي قرنها پررونق به حيات خود ادامه 
  .)اما استدالل صحيح اين بود كه از خدا است نه از انسان. نندك ميحقيقت به خود جذب 

آن را برطـرف  ديگر غماالئيل در ادامه گفت، اگر اين حركت از خدا باشد، آنها قـادر نخواهنـد بـود     از سوي

  .نندك مي با خدا مبارزهكه به سختي  ودش ميمعلوم و  نمايند

تازيانـه  ، دستور دادند كه آنها را رسوالن را حاضر ساختهاين منطق به سمع حاكمان رسيد، از اين رو  40:  5

مجازات آنها واكـنش  . ديگر به نام عيسي حرف نزنند، پس ايشان را مرخص كردند، و آنها را منع نمودند كه زده
مبنـي بـر تازيانـه زدن     آنـان فرمـان  . ا بـود لهاي متعصب آنها در برابر حقيقت خـد دمعني و غيرمنطقي ناعادالنه، بي

، در مورد نام عيسـي حاصل بود؛ شايد بهتر آن بود كه با منع نمودن شاگردان از سخن گفتن رسوالن احمقانه و بي
  !دندكر ميخورشيد را نيز از تابيدن منع 

آنها پديد آورد چرا كـه  اول اينكه، شادي عميقي در . تازيانه زدن رسوالن دو پيامد به همراه داشت 42، 41:  5
دوم، اين كار باعث شد آنها با غيـرت و عزمـي نـو    . شايسته آن شمرده شدند كه به جهت اسم او رسوايي كشند

  .ها از تعليم و مژده دادن كه عيسي مسيح است دست نكشندروزه در هيكل و خانه هر
  .خود را فريب دادبار ديگر بدينسان شيطان 

  

  حكومتمسيحيان و نكاتي در باب 

مقامات دولتي مخصوصاً رهبران مذهبي كه در آن  الجرم، رفتند اوليه با انجيل پيش مي مسيحيان همان طور كه
. نـد پرداخت وردار بودند به مخالفت با آنهـا مـي  روزگار در امور غيرمذهبي و مدني نيز از اختيارات قابل توجهي برخ

  . دادند واكنش نشان ميسرافرازي  متانت و باايمانداران در مقابل چنين خطراتي آماده بودند و 
آنها بود، چرا كه آنان را خـدا معـين كـرده و    و اطاعت از حاكمان خود به به طور كلي خطي مشي آنها احترام 

از اين رو، هنگامي كه پولس ناآگاهانه رئيس كهنه . شوند مي خادمان خدا براي بهبود منافع مشترك جامعه محسوب
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اعمـال  ( »حاكم قوم خود را بـد مگـوي  «: درنگ معذرت خواهي كردبي 28: 22قل قول از خروج با نرا دشنام داد، 
23:5(.  

مشي مسيحيان عدم اطاعت از دولت حـاكم  ، هرگاه قوانين انساني از احكام خدا تخطي ورزند، خطاين حالبا 
شارت انجيل منع شدند، پاسخ ببه عنوان مثال هنگامي كه پطرس و يوحنا از . است به هر قيمتي و تحمل عواقب آن

زيرا كه ما را امكان آن . م، حكم كنيديهداگر نزد خدا صواب است كه اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجيح « :دادند
الن به خـاطر تـداوم تعلـيم نـام     سوو هنگامي كه پطرس و ر ).20-4:19( »ايم، نگوييمنيست كه آنچه ديده و شنيده

  .)5:29( »ايد بيشتر از انسان اطاعت نمودب ميخدا را « :، پطرس پاسخ دادادگاه احضار شدندمسيح به د
علي رغم جفا و ظلمـي  . ينيم كه گفته شده باشد آنها براي براندازي حكومت تالشي كرده باشندب ميدر جايي ن

  ).29: 26( كردند ميتنها براي حاكمان خود دعاي خير  آنانشد،  ميكه بر آنها عارض 
شدند و نـه خيانـت   نه خم  شانبرابرهيچگاه در ينيم كه آنها براي جلب رضايت حاكمان خود ب ميدر ادامه نيز 

  ).26:  24( به عنوان مثال، انتظار فليكس فرماندار براي دريافت رشوه از پولس بيهوده بود. ورزيدند
-25: 22؛ 39: 21 ؛37: 16( دانسـتند  مياستفاده از حقوق شهروندي خود را مغاير با دعوت خداوند ن رسوالن

  ).11-10: 25؛ 21-17: 23؛ 28
چرا؟ در اين مورد توضيحي داده نشده امـا ايـن امـر مبـرهن     . درگير امور سياسي دنيا نشدند هرگز اين حالبا 

بدون اينكه بـر امـر ديگـري     آنان. بود بشارت انجيل مسيح كه همانا ا براي يك هدف خوانده شده بودندآنه: است
اشتند كه انجيل پاسخي اسـت بـه مشـكالت    د ميآنها بايد ايمان . ا به اين خدمت سپرده بودندمتمركز شوند خود ر

  . دش مياين تعهد چنان قوي بود كه با امور جزئي ديگر همچون سياست ارضا ن. بشر

ـ  . آيداگر شرير نتواند از بيرون آسيب برساند، در پي ايجاد اختالف و نفاق از درون برمي 1: 6 ن اين امـر در اي
  . آيات به تصوير كشيده شده است

منبع درآمدي نداشـتند مرسـوم   يا  گونه پشتوانه زنان كليسا كه هيچدر روزهاي آغازين كليسا كمك مالي به بيوه
 عبرانيزنان نسبت به بيوه زنان ايشانبيوهبرخي از ايمانداران كه يهوديان يوناني زبان بودند شكايت كردند كه . بود

  .نندك ميسهم كمتري دريافت ) اهل اورشليم و يهودا بودندزناني كه بيوه(

. نديشـند ئل مالي تدابيري بيرسول پي بردند كه با گسترش يافتن كليسا، بايد براي رفع مسا آن دوازده 2-3: 6

را ترك نمايند، از اين رو پيشنهاد دادنـد كـه كليسـا     كالم خدامالي، خدمت  امورواستند براي رفع خ ميآنها خود ن

  . كنندكليسا رسيدگي  روزمرهرا انتخاب نمايد تا به امور  فت نفر روحانيه
در . كنـيم ن فكـر  اين گونـه اند، اما دليلي ندارد كه نشده منصوبشماس به عنوان اگر چه آنها در كتاب مقدس 

آمـده   )به معناي شماس( deaconواژه خدمت شكل فعل همان اسمي است كه از آن واژه  »هاخدمت مائده« عبارت
  .است) هاخدمت كردن مائده(ها دهمائ »شماسي كردن«اللفظي ، از اين رو وظيفه آنها به معناي تحتاست

  : اشدب ميصالحيت آنها در اينجا داراي سه جنبه 
  معتبر      نيك نام. 1
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  روحاني    القدس روحپر از . 2

  اهل عمل    تپر از حكم. 3
  . است آمده 13-8: 3تيموتائوس 1 هاي اين افراد در جزئيات بيشتر در مورد ويژگي

ـ   .عبادت و خدمت كالم خدا خواهند سپردرسوالن خود را به  4: 6 ه كـار رفتـه بسـيار    ترتيبي كه در اينجـا ب

هـا از خـدا   براي آنها مهم بود كه پيش از اينكه براي انسـان . خدمت كالمو سپس  عبادتابتدا : حائز اهميت است
  . دسخن گويند، با خدا از انسان گوين

آيد كه همه پيش از ايمان يهوديان يونـاني  ي اسامي اين هفت نفري كه انتخاب شدند چنين برمياز رو 5-6: 6
مسلماً اعطاي چنين مقامي به همان گروهي كه شكايت كرده بودند محبت بزرگي در حق آنها محسوب . زبان بودند

هـاي  هنگامي كه محبت خدا دل. وارد نخواهد بودآنان  مورد در و تعصب جانبداري اتهاماز اين پس ديگر . دش مي
  . نظري نخواهد بودازد، ديگر جايي براي غرور و تنگس ميها را پر انسان

، مبشري كـه  فيليپيسكه اولين شهيد كليسا شد؛ و  استيفان، تنها دو نفر از شماسان براي ما شناخته شده هستند
و در قيصـريه از پـولس    اي حبشـي را بـراي مسـيح صـيد نمـود     سرچندي بعد پيام انجيل را به سامره برد، خواجه

  . پذيرايي كرد
  . بر آن هفت نفر رضايت خود را از انتخاب كليسا ابراز نمودند با دست گذاشتن كردن،رسوالن پس از دعا 

ـ   ر ميآيه قبلي مطالعه نماييم، به نظر  پرتورا در  7اگر آيه  7: 6 راي سد تدبير رسوالن براي انتخـاب شماسـان ب
بسـياري بـه جماعـت     شـاگردان ، با ترقي نمـودن كـالم خـدا   . رسيدگي به امور مالي باعث پيشرفت انجيل شـد 

  . پيرو خداوند عيسي شدند گروهي عظيم از كهنهو  پيوستند اورشليمايمانداران در 

ار برد تا در راه كه خدا او را با قوت به كود ش ميمتمركز  استيفاناكنون روايت بر يكي از شماسان به نام  8: 6
او اولين كسي است كه خارج از گروه رسوالن در كتـاب اعمـال معجـزات    . بشارت كالم معجزات به ظهور برساند

آيا اين ترقي در او حاصل وفاداري او در خدمت شماسي بود؟ يا اينكه فقط خدمتي ديگر بود كه به طور . انجام داد
  .از طريق متن كتاب غيرممكن است هاد؟ پي بردن به اين مسألد ميهمزمان انجام 

كه يهوديان بـراي بجـا    نددها مكانهائي بوكنيسه. تيفان از كنيسه آغاز شدمخالفت با خدمت پر از قوت اس 9: 6
آمدند نامگذاري شده و بر طبق افرادي كه به آنجا مي آمدنداي شنبه در آنجا گرد هم ميآوردن حكم سبت در روزه

قيـروان شـهري بـود در آفريقـا كـه      . ا آزاد شده بودنده مييهودياني بودند كه از بردگي رو يانليبرتيناحتماالً . دندبو
. يهوديان اسكندريه از طريق بنادر مصر بـه آنجـا آمـده بودنـد    . احتماالً برخي از يهوديان آنجا ساكن اورشليم بودند

ير بود كه از سه سرزمين تشكيل شده يكي از اياالت آسياي صغ آسياايالت جنوب شرقي آسياي صغير بود و  قليقيا
  . اي داشتنداطراف آن براي خود كنيسهيا  پر واضح است كه يهوديان اين شهرها در اورشليم. بود
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سخنان و قوتي كـه  . ستند با او مقابله نمايندوانت ميهنگام بحث با استيفان ن دراين يهوديان متعصب  10-14: 6
تـا بـه    چند نفر را بر اين داشتنداي نداشتند و براي ساكت كردن او ديگر چارهآنها . ناپذير بوددر وي بود مقاومت

 سـانهدرين ديري نپائيـد كـه او در برابـر    . فتگ ميبه موسي و خدا سخن كفرآميز دروغ شهادت دهند كه استيفان 

ز عيسي نقل كردند آنها به اشتباه ا. ويدگ ميسخن  شريعت خداقرار گرفت و او را متهم نمودند كه بر عليه هيكل و 

  . تغيير دهد سپردبه اسرائيل  موسيكه را واست هيكل را تباه سازد و تمام نظامي خ ميكه او 

گريستند در چهره او نـه يـك   ن ميوارده گوش فرا داد، اما در حالي كه به استيفان  به اتهامات سانهدرين 15: 6
چهره نوراني شاگرد فداكار خود منعكس شـده بـود    آنها جالل مسيح را كه در. صورت فرشته را ديدندديو، بلكه 

  . مشاهده نمودند
يهـود آغـاز   سد دفاعيه او با مروري بر تـاريخ  ر ميبه نظر . دفاعيه استادانه استيفان را پيش رو داريم 7در باب 

د ده شـدن يهمان كساني كه توسط خدا برگز ،ودش ميدر ادامه او بر دو شخصيت، يوسف و موسي متمركز . ودش مي
اسـتيفان تجربـه آنـان را    گرچه . در نهايت تا به مقام نجات دهنده برافراشته شدند ولي اما اسرائيل آنها را نپذيرفتند

سپس استيفان به رهبـران اسـرائيلي   . ند، اما در تحليل او ترديدي وجود نداشتك ميتجربه مسيح تشبيه ن هب مستقيماً
مقاومت كرده، آن عادل را كشتند و نتوانستند شريعت خدا را  القدس روحمايد كه با ن ميو آنها را متهم  ندك ميحمله 

  . حفظ كنند
اي بايـد خطابـه   كندواست جان خود را حفظ خ مياگر او . انست كه زندگيش در خطر استد مي حتماًاستيفان 
  !آفرين بر شجاعت او. اما او ترجيح داد بميرد تا اينكه اميد مقدس خود را از دست دهد ،ردك ميايراد  سازشكارانه

مشخص نيست كه چـرا بـه تفصـيل بـه      كامالً. ردب مياسرائيل  قوماين عبارات آغازين ما را به ابتداي  1-8: 7
  : شايد علل آن چنين باشد ماردازد، اپ ميتاريخ ابراهيم 

  . تا نشان دهد كه چقدر استيفان به ملت اسرائيل عالقه دارد. 1
  . اي از طرد شدگي مسيح معرفي كندسي را نمونهتا سرگذشت زندگي يوسف و مو. 2
استيفان ( ود اما پرستش او مقبول خدا افتادتا نشان دهد كه گرچه پرستش ابراهيم محدود به مكان خاصي نب. 3

  .)»ين مكان مقدسا« –متهم شده بود به اينكه بر عليه هيكل سخن گفته است 
  : ندنامه ابراهيم به شرح ذيل هست نكات برجسته زندگي

  ).3و  2آيات ( النهريندعوت خدا از او در بين .1
  ).4آيه ( و سپس به كنعان حرانسفر او به  .2
چرا كه با  –اي كه خدا در مورد اعطاي زمين به ابراهيم داد، گرچه خود پارتريارخ آن را دريافت نكرد وعده .3

  ).40-13: 11 نيانعبرا( هنوز به آينده تعلق دارد تحق اين وعده ، ولي)5آيه (مكفيله اين را ثابت نمود خريد مقبره 
هر دو قسمت اين پيش بيني توسط ). 7و  6آيات (پيش بيني خدا از اسارت اسرائيل در مصر و رهايي آنها  .4

 چهارصـد . )36 -20آيـات  (؛ موسـي  )19 -9آيات (يوسف : مرداني كه از سوي قوم طرد شدند به تحقق پيوست 

چهارصـد و  . ، زماني است كه قوم يهود در مصر در اسارت بودنـد اشاره شده 13: 15دايش و پي 6آيه كه در  سالي
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. ودشـ  مياش به مصر آغاز ، از رسيدن يعقوب و خانوادهذكر شده 17: 3و غالطيان  40: 12 سي سالي كه در خروج
ر مصر تحت جفا نبودند ل داسرائيليان در طول سي سال او. ابدي ميو با خروج قوم از مصر و اعطاي شريعت پايان 

  . دش ميدر حقيقت با آنها همچون خاندان دربار رفتار  و
  .)الف 8آيه ( عهد ختنه .5

البته اين عبارت خـود داسـتان را بـه يوسـف،      ).ب 8آيه ( پدر قومدوازده ، و يعقوب، سپس اسحاقتولد  .6
  . هدد مييكي از دوازده پسر يعقوب پيوند 

. ترين و گرانبهـاترين آنهـا اسـت    هاي مسيح درعهد عتيق، يوسف يكي از باارزشدر ميان تمام نمونه 9-19: 7
مطمئناً يهوديان روزگار استيفان به هنگام شنيدن مراحل زندگي يوسـف و  ه به طور واضح اين امر بيان نشده، اگر چ

  ! نديدد ميكه به سوي آنها بود را انگشت اتهامي  ،مقايسه آن با عيسي ناصري و رفتار آنها با وي
  ).9آيه ( برادران يوسف وي را به مصر فروختند. 1
  ).10آيه ( همان كسي كه طرد شد در مصر به قدرت و جالل رسيد. 2
  ).12و  11ايات ( برادران يوسف به سبب قحطي به مصر پناه آوردند، اما برادر خود را بجا نياوردند. 3
شـده، نجـات دهنـده خـانواده خـود       ايـن رو طـرد   از. شناسانيدكرت دوم يوسف خود را به برادرانش  در. 4

بدان اشاره شد و هفتاد تنـي كـه    14كه در آيه  يبين هفتاد و پنج تن ظاهراً كه توجه نماييد .)14و  13آيه ( رددگ مي
را مـدنظر   5: 1و خـروج   27: 46استيفان ترجمه يوناني پيدايش . ذكر شده، تناقضي وجود دارد 27: 46در پيدايش 
هـد شـيوه   د مـي اما متن عبري هفتاد تن را ثبت نمـوده كـه نشـان    . ر آن هفتاد و پنج تن ثبت شده استداشت كه د

  . شمارش اعضاي خانواده در دو فرهنگ عبري و يوناني تفاوت دارد
ديگـري نيـز در ايـن آيـه بـه چشـم        مشكل ).16و  15آيات (در سرزمين كنعان  پدران قوممرگ و تدفين . 5

ويد كه گ ميبه ما  17-16: 23پيدايش . حمور خريده بود ينباز اي را مقبره ابراهيموانيم كه خ يمدر اينجا . وردخ مي

پيدايش ( حمور خريد يبندر شكيم زميني از  يعقوب. حت در حبرون خريداري نمود يمقبره مكفيله را از بن ابراهيم
آن  شكيم نيز زميني خريده و يعقوب بعداً ممكن است ابراهيم در) 1: (در اين مورد چند گزينه وجود دارد ).19: 33

 يعنـي  شايد استيفان نام ابراهيم را براي اشاره به فرزنـد ابـراهيم  ) 2( باشدزمين را دوباره در شكيم خريداري كرده 
كـه ابـراهيم و يعقـوب انجـام     را شايد استيفان به خاطر ايجاز كالم اين دو خريداري ) 3( يعقوب به كار برده باشد

  . يكي كرده استاند داده
البته ايـن موضـوع مـا را     ).19-17آيات (و بردگي آنها پس از مرگ يوسف  مصررشد خانواده يعقوب در . 6

  . دازس ميآماده رفتاري كه قوم با موسي كردند  يعني براي مرحله بعدي استدالل استيفان

را اي در دو مورد نجات دهندهازد كه يهوديان حداقل س مياستيفان با شجاعت قاطعانه خود روشن  20-43: 7
استيفان متهم شده بود به اينكه بر عليه . برهان دوم او موسي است. كه خدا جهت نجات آنها فرستاده بود رد كردند

چرا كه مردي را كـه خـدا   ، ند كه قوم اسرائيل مقصر استك مياو ثابت  ).11: 6( سخنان كفرآميز گفته است موسي
  : ندك مييفان زندگي موسي را چنين مرور است. برگزيده بود رد كردند
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بـه   اي اسـت احتماالً اشاره در قول قوي گشتهعبارت  ).22-20آيات ( تولد، كودكي و تحصيل او در مصر. 1
  ).10: 40خروج ( آوري نبودتوانايي او در نوشتن؛ زيرا كه او شخص زبان

 دفـاع نمـود   مصريكي از آنها در مقابل يك طرد شد، هنگامي كه از ي برادرانشاولين باري كه او از سوي . 2
ا تـداعي  چقدر اين آيه طردشدگي مسيح توسط قـوم خـود را در ذهـن مـ    ! توجه نماييد 25به آيه  ).28-23آيات (

  . ندك مي
  ).29آيه ( زمين مديانتبعيد او در . 3

  ).35-30( قوم خود نجاتبه جهت  مصرآتش و اعزام او به  در بوتهظهور خدا بر وي . 4
  ).36آيه ( ودش مياو نجات دهنده ملت اسرائيل . 5
  .)است »كه مرا برگزيد همان گونه«در اينجا به معناي  مثل من() 37آيه ( نبوت او در مورد ظهور مسيح. 6

  ).38آيه ( جماعت در صحرانقش او به عنوان اعطا كننده شريعت به . 7

آيـات  ( طاليي را پرستش نمودند گوسالهكه قوم  ود، هنگاميش ميموسي براي دومين بار از سوي قوم طرد . 8
ردنـد  ك مـي در حالي كه قوم وانمود . شرح داده شده است 43و  42پرستي اسرائيل به وضوح در آيات بت ).39-41

پرسـتي بـود، و   انگيزترين اشـكال بـت  كه يكي از نفرت ذرانند، خيمه ملوك را برداشتندگ ميقرباني براي خداوند 

خدا به سبب اين گناه به آنها هشدار داد كه به بابـل بـه اسـارت    . ستارگان بود را پرستش نمودند كه خداوند رمفان
بـه همـين دليـل    . ندك مينقل  27-25:  5عاموس  تنان استيفان از ترجمه هفتاد 43و  42در آيات . برده خواهند شد

  . دو صحيح هستندالبته هر . »بدان طرف بابل«ويد گ مي »بدان طرف دمشق«است كه او به جاي 

سد، ر ميهر گاه پيغام خدا به گوش آنها . مردم، همان مردم هستند. در هر نسلي يك قالب حاكم است. ودش ميتاريخ تكرار 
هر  ).27( نندز ميوند تا در صلح و سالمتي زيست نمايند، از گوش فرادادن سرباز ش ميهر گاه كه ترغيب  ).25( همندف ميآن را ن

اي عبـث و  ه تابند بي ميهرگاه از وضعيت اسفناكي رهايي  ).39( نندك ميرستد، او را طرد ف مياي براي آنها ندهگاه خدا نجات ده
. خـدا، همـان خداسـت   . احمـق  و طغيانگر، ناسـپاس  :ذات بشر چنين است ).41( هندد ميبخشنده ترجيح  حاصل را به خدايبي

فالكـت  هنگامي كه قـوم در   اين خدا به ).32( اكانش سخن گفته بودهمان خدايي است كه با ني ،خدايي كه با موسي سخن گفت
او كسـاني   ).36( ندك مياو قوم خود را از مرگ به سوي حيات هدايت  ).34( آيدبراي رهايي مي ).34( نودش ميو بدبختي باشند 

او . بخشـنده، قـادر و قـدوس    :ن استخداي بزرگ ما چني ).42( ندك مياراده خود او را نپذيرند به حال خود رها  و را كه به ميل

براي شنوندگان استيفان اين پيغام به مثابه هشداري براي آنهـا بـود    ).6: 3 كيمال(هميشه همان است، هر اتفاقي هم كه رخ دهد 

  . هستندهاي خدا تا به ابد پايدار خشد كه تمام وعدهب ميو اين پيغام اطمينان . كه خدا را بازيچه دست خود قرار ندهند

مه خياو با اشاره به روزهايي كه اسرائيل . يكل سخن گفته استهاستيفان متهم بود به اينكه بر عليه  44-46: 7

د كـه قـوم جنـود آسـمان را پرسـتش      در طول اين دوران بو. ويدگ ميداشت به اين اتهام پاسخ شهادت در صحرا 

 خيمهپرست آنجا بيرون شـدند،  ود و ساكنان بتكنعان هدايت نم ملكاسرائيليان را به  يوشعهنگامي كه . ردندك مي

درخواست نمودند كه خود مسكني براي آنهـا   پدران. وضعيت چنين بود تا ايام داود نيزآورده شد و  ملكبه آن 

  . فيض يافتندو از اين رو در حضور خدا  خداي يعقوب بسازند
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گرچه هيكل مكان حضور . ساختاي و خانهشد، اما سليمان براي ان دادهبناي هيكل به داود  افتخار 47-50: 7
سليمان پس از اينكـه سـاختمان را بنـا    . ، اما خدا به آن ساختمان محدود نبودرفت بشمار ميخدا در ميان قوم خود 

اشعيا نيز به قوم هشدار داده بود كه آن ساختمان براي  ).27: 8پادشاهان 1( كرد به وضوح اين موضوع را بيان نمود
او بـه دنبـال دلـي شكسـته و      ).2-1: 66 عيااش( ها رد بلكه وضعيت اخالقي و روحاني زندگي انسانخدا اهميت ندا

  . كند اطاعت ميفروتن است، به دنبال انساني كه از كالم او 

اكنـون او بـا   . سـت رهبران يهودي استيفان را متهم نموده بودند كه او بر عليه شريعت سخن گفته ا 51-53: 7
  . ويدگ مييغ و شيوا به اين اتهام پاسخ بل اي موجز،دفاعيه

 قـوم برگزيـده  مايد، نه به اين خاطر كه ن مياو آنها را توبيخ «. بودندآنها گردنكش و به دل و گوش نامختون 

خـود   پـدران آنها نيـز بـه ماننـد     ».خدا هستند، بلكه به خاطر اينكه در دل و گوش خود سركش و نامختون هستند

. مسيح خبر دادند جفا رسانده بودند بر انبيايي كه از آمدنآنها  پدران. مقاومت نمايند دسالق روحعادت داشتند با 

همـان   ،آنها قومي بودند كه نتوانستند شريعت را حفظ نمايند. را تسليم نموده و كشته بودند آن عادلاما اكنون آنها 

  . شريعت را يافته بودند تگانشتوسط فرقومي كه به 
اما او . واستند استيفان از خود دفاع كندخ ميآنها ! د سخني گفتش مي، ديگر ندر حقيقت! ديگر همين كافي بود

ـ   پيغام او يكي از آخرين سخنان خ. داديار شد و آنها متهمان گناهكار م انجيـل در  ادا به قوم يهود پـيش از انتشـار پي
  .ميان غيريهوديان بود

را گشاده ديد، ديگر عـوام نخواسـتند بـه سـخنان او      به محض اينكه استيفان در نظر همگان آسمان 54-60: 7
و او را كشان كشان به بيرون ديوارهاي شهر برده  فرياد برآورده، بر وي هجوم آوردندگوش دهند؛ آنها با عصبانيت 

  .سنگسارش كردند
 القدس حروگويي كه . نام او سولس بود. ندك ميهاي جالدان بود ذكر كه مراقب جامهرا نام جواني  القدس روح

  ».ديگر نام او را خواهي شنيد بار. ام او را به خاطر داشته باشن« :واهد به خواننده بگويدخ مي
  : مرگ استيفان به مرگ خداوند شباهت داشت

هاي  ستاي پدر، به د« :عيسي دعا كرده بود و )59آيه ( »اي عيسي خداوند، روح مرا بپذير« :او دعا نمود -1
  .)46: 23لوقا ( »پارمس ميتو روح خود را 

، اي پـدر، اينهـا را بيـامرز   « :عيسي گفته بـود  و )60آيه ( »خداوندا اين گناه را بر اينها مگير« :او دعا نمود -2
  .)34: 23لوقا ( »نندك ميانند چه د ميزيرا كه ن

متبـدل   از جالل تا جالل بـه همـان صـورت   «ويد كه استيفان از مصاحبت با خداوند، گ ميآيا اين واقعه به ما ن
  .)18: 3 تيانقرن2( »از خداوند كه روح است چنان كهشد، 

، معنـاي آن  يدن در رابطه با مرگ به كار رفتههرگاه در عهد جديد واژه خواب. خوابيدسپس، پس از دعا نمودن 
و جسم را در خواب توصيف ) 8:  5 تيانقرن2( ودر ميدار به هنگام مرگ نزد مسيح  ايمان. مرگ جسم است نه روح

  . نموده است
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مرگ را خود به اجرا بگذارند؛ تنها حاكمان رومي آنها چنـين حقـي را    مجازاتمعموالً يهوديان اجازه نداشتند 
ده مستثني ا از اين قاعه ميافتاد روسد تنها هنگامي كه هيكل در خطر مير مياما به نظر  ).ب 31: 18يوحنا ( داشتند
هيكل سخن گفته است، گرچه اتهام او ثابت نشده بود، اما يهوديان وي را  استيفان متهم شده بود كه بر عليه. بودند

امـا   ،)58: 14مـرقس  ( نـد ك مـي خداوند عيسي نيز متهم شده بود كه تهديد نمـوده هيكـل را ويـران    . اعدام نمودند
  .هم مغايرت داشتندشهادات شاهدين با 

  

  )31: 9 -1: 8( كليسا در يهوديه و سامره. 2

  )25-1: 8( پس در سامرهخدمت فيلي) الف

در ظاهر روزهـاي  . هاي فراواني در سولس پديد آمدانگيزه. ندك ميرا ذكر  سولسديگر روح خدا نام  بار 1: 8

 سـولس در قتـل  . حاكميت وحشت ادامه داشت، اما شمارش معكوس روزهاي دشمني با مسيحيت آغاز شده بـود 

  . مودن ميرساندن به مسيحيان هموار فا براي جاما او با اين كار خود راه را  راضي بود،استيفان 

 اي بـر عليـه   به نظر مرگ استيفان سـرآغاز جفـاي گسـترده   . ودش ميآغاز  »در آن وقت«دوره جديد با عبارت
  . ايمانداران به نواحي يهوديه و سامره پراكنده شدند. كليسا بود

ورشليم آغاز نمايند، و سپس آن را تا يهوديـه و  خداوند به شاگردان خود گفته بود كه بشارت كالم را ابتدا از ا
تا بدين لحظه بشارت آنها تنها محدود به اورشـليم بـود، شـايد آنهـا از     . سامره و تا به اقصاي جهان گسترش دهند

  . اي جز اين كار نداشتنداما با آغاز شدن جفاها ديگر چاره. رسيدندت ميانجام اين كار 
همـان كسـاني كـه در    « :اردد مياظهار  (Kelly dryly)يلي اكه كلي در ن گونههما. رسوالن خود در شهر ماندند

  ».ند، طبيعتاً منفورترين بودندشهر ماند
جماعت آنها ديگـر در   يكي از اعضاي. ه دوره تاريكي بوداز ديدگاه انسان، آغاز جفاها براي ايمانداران به منزل

. اما از ديدگاه الهي، جفاها دوران تاريكي نبـود . عقيب بودندخود آنها نيز به مانند خرگوش تحت ت. قيد حيات نبود
هاي انجيـل را  ها و مشقات دانهطوفان سختي. آوردو ناگزير ثمر بسياري مي در زمين كاشته شده بوديك دانه گندم 

  ست حجم وسيع حصاد را تخمين بزند؟وانت ميو چه كسي  اختس ميهاي ديگر پراكنده  به سرزمين

نـوز از  شايد آنها مسيحياني بودند كه ه. الحي كه استيفان را دفن كردند براي ما ناشناخته هستندمردان ص 2: 8
دانستند كه بـه نحـو    آنشايد يهوديان مؤمني بودند كه با ديدن اين صحنه وي را اليق يا  اورشليم رانده نشده بودند

  . اي تدفين گرددشايسته

كليسـا را آزار داده، قربانيـان   حـد و حصـر    و با قدرت و تـواني بـي  ا! وريمخ ميديگر به نام سولس بر بار 3: 8
آن ، سـت اسـتيفان را فرامـوش كنـد    وانت مياي كاش او . افكندهايشان بركشيده، به زندان ميدفاع خود را از خانه بي
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واسـت بـا   خ مـي رد، از ايـن رو  ك مياو بايد خاطره آن را از ذهن خود محو ! چهره يك فرشته، آن ايمان راسخر، وقا
  . جفا رساندن بر برادران و خواهران ايماندار استيفان اين كار را انجام دهد

فتنـد خبرخـوش نجـات را بـا خـود      ر مـي هر جا كـه  . پراكنده ساختن مسيحيان مانع بشارت آنها نشد 4-8: 8
 مـود ن مـي ا اعـالن  او نه تنها نام مسيح ر. به سوي شمال و به بلدي از سامره رفت 6فيليپس، شماس باب . ردندب مي

. افتنـد ي مـي ن و لنگان بسيار شـفا  دند و مفلوجاش ميارواح پليد اخراج . ساندر ميبلكه معجزات زيادي نيز به ظهور 
  . مودن ميفت شادي عظيم روي ر ميكه انتظار  همان گونهادند و د ميمردم به انجيل گوش فرا 

  : ردك مياز احكام صريح عيسي مسيح پيروي  كليساي اوليه
  ).4-1: 8؛ اعمال 21: 20يوحنا ( به مانند مسيح اعزام شد

  ).34: 4؛ 25: 2؛ اعمال 22: 18؛ 33: 12لوقا ( آنچه داشت فروخت و بين فقرا تقسيم نمود
  ).4-1: 8؛ اعمال 37: 10متي ( پدر، مادر، خانه و زمين خود را ترك كرد تا در هر جا كالم خدا را بشارت دهد

  ).6: 1 ونيكيانتسال1؛ 19، 18: 28متي ( طاعت و بشارت را به آنها آموختشاگردان تربيت نمود و ا
  ).2 ونيكيانتسال1؛ 4اعمال ( صليب خود را برداشته و پيروي مسيح نمود

  ).8-6: 1 ونيكيانتسال1؛ 16؛ اعمال 12، 11:  5متي ( ها شادي نمود به هنگام جفا و سختي
  ).60، 59: 9لوقا ( انجيل را موعظه نمود گذاشت كه مردگان مردگان خود را دفن نمايند و

لوقا ( هر گاه كه انسانها از شنيدن بشارت كالم سرباز زدند، خاك پاي خود را تكان داده و به جايي ديگر رفت
  ).51: 13؛ اعمال 5: 9

  ).16-3؛ اعمال 18: 16مرقس ( و ثمرات ابدي آورد زنده ساختاخراج نمود، مردگان را  را شفا داد، ديوها

او خود قبـل  . ادند جادوگري به نام شمعون بودد ميدر ميان افراد سرشناسي كه به فيليپس گوش فرا  9-11: 8
رد كه شخصيت مهمي است و برخي از مـردم  ك مياو وانمود . از آن با جادوگري تأثير بسزايي بر سامره گذاشته بود

  . است »قوت عظيم خدا«شهر متقاعد شده بودند كه از 

گامي كه بسياري از مردم به موعظه فيليپس ايمان آوردند و تعميد يافتنـد، شـمعون نيـز اعتـراف     هن 12-13: 8
د در حيـرت  شـ  مينمود كه ايماندار است و تعميد يافت، و در حالي كه از ديدن آيات و قواتي كه از فيليپس صادر 

  . در پي او روانه شد ،بود
كسـاني كـه نجـات از    . او مدعي بود و نـه مالـك  . داشتاز آنچه در سطور بعدي پيداست شمعون تولد تازه ن

 شمعون تعميد يافته بود اما هنوز در گناهان خود باقي. هند با چنين معضلي روبرو هستندد ميطريق تعميد را تعليم 
  .مانده بود

ملكوت خدا جائي اسـت  . كرد فيليپس به انجيل ملكوت خدا و به نام عيسي مسيح موعظه مي توجه نماييد كه
 يبـه جـاي ملكـوت   . در حال حاضر پادشاه خود حضور نـدارد . ودش مي به رسميت شناختهدر آن حاكميت خدا ه ك

در آينـده  . وجـود دارد روحاني و نامريي در زندگي تمام كساني كه به او وفـادار هسـتند    يزميني و ظاهري، ملكوت
. د را بر روي زمين برقرار خواهد نمـود زمين بازخواهد گشت و به مركزيت اورشليم پادشاهي حقيقي خو هپادشاه ب
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ايمان . هر يك از اشكال فوق شود، او بايد تولد تازه بيابد دربراي اينكه شخص بتواند به طور حقيقي وارد ملكوت، 
  . پس بدون ترديد اين جان كالم موعظه فيليپس بود. اي براي تجربه نمودن تولد تازه استبه نام عيسي مسيح وسيله

پطرس و  ه مشتاقانه كالم خدا را پذيرفته،كه سامربه رسوالن در اورشليم رسيد گامي كه اين خبر هن 14-17: 8
هنگامي كه رسوالن رسيدند، ايمانداران به نام خداوند عيسي تعميد يافتـه بودنـد، امـا    . يوحنا را نزد ايشان فرستادند

را  القـدس  روحالهي دعا نمودند تـا ايمانـداران   مبرهن است كه رسوالن با هدايت . را نيافته بودند القدس روحهنوز 
  .را يافتند القدس روحبه محض دست گذاردن بر آنها، . بيابند و دستها بر ايشان گذاردند

چرا ترتيب وقايع در اينجا با رويداد پنطيكاسـت فـرق   «: ازدس مياين امر بالفاصله اين سوال را در ذهن مطرح 
  : در پنطيكاست يهوديان »ند؟ك مي

  توبه نمودند، .1
   تعميد يافتند،. 2
  . را يافتند القدس روح. 3

  : در اينجا سامريان
  ايمان آوردند،. 1
  تعميد يافتند،. 2
  نموده و دستها بر ايشان گذاشتند،رسوالن براي آنها دعا . 3
  . را يافتند القدس روح. 4

. با ايمان به خداوند عيسي مسيح -همه به يك روش نجات يافتند: يم مطمئن باشيموانت ميدر مورد يك مسأله 
هـاي گونـاگون   يهوديت به مسيحيت، خـدا خواسـت تـا در رابطـه بـا جماعـت      از  در اين دوران انتقال اين حالبا 

القدس را بيابند توسط تعميد  الزم بود ايمانداران يهودي پيش از اينكه روح. ايمانداران به ميل و اراده خود عمل كند
د و رسـوالن دسـتها بـر آنهـا     شـ  ميحال بايد براي سامريان به طور خاص دعا . ل جدا سازندخود را از ملت اسرائي

  اما چرا؟ . ذاشتندگ مي
 واقعـي  اين خطـر . انو چه سامري يان باشديهود متشكل از ، چهبود اتحاد كليسا بيانگراين امر  به احتمال قوي

اي با برادران سامري خـود رابطـه   نخواهدو  باشدايده برتري يهود را حفظ كرده وجود داشت كه كليساي اورشليم 
، خـدا رسـوالن را   )سـامري  ديگرييكي يهودي و (يا تفكر دو كليسايي  براي اجتناب از وجود تفرقه. اشندداشته ب

. بيانگر مشاركت كامل با آنها در مقام ايمانداران به خداوند عيسـي بـود  اين امر . فرستاد تا بر سامريان دست گذارند
  . اعضاي يك بدن و همه در عيسي مسيح يك بودند يزنآنها 

: 19و  48: 10 ك.رهمچنـين  (وانيم كه آنها به نام خداوند عيسي تعميد يافته بودند خ مي 16هنگامي كه در آيه 
. دبليو ).19: 28متي ( دارد تتفاو »القدس روحنام پدر، پسر و  به«، اين به منزله آن نيست كه تعميد آنها با تعميد )5

 ».بيان واقعيتي تاريخي اسـت بلكه تنها ي مورد استفاده، فرمول نه ثبتلوقا هدف «: ويسدن مي )W. E. Vine(واين . اي
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به اتحـاد  هر دو عبارت حاكي از وفاداري و ابراز هويت است، و تمام ايمانداران حقيقي با خوشي وفاداري خود را 
  . نندك ميخداوند عيسي اقرار و تثليث  با

شمعون جادوگر به طرز عميقي تحت تأثير اين حقيقت قرار گرفته بـود كـه بـا گذاشـتن دسـتهاي       18-21: 8
رد، بلكه به دنبال قدرتي فوق ك مياو مفهوم روحاني اين عمل را درك ن. دش ميعطا  القدس روحرسوالن بر سامريان 

رسوالن پيشنهاد داد تا آن قـدرت را  از اين رو مبلغي به . طبيعي بود تا بتواند از آن در كار و كسب خود سود جويد
  . بخرد

  : ايماندار حقيقي نبود ،هد كه شمعوند ميپاسخ پطرس نشان 
  ).16: 3يوحنا ( رددگ ميهالك نهرگز هيچ ايمانداري  ».زرت با تو هالك باد«. 1
  . نداشتمشاركت ايمانداران  با ديگر او به عبارت ».اي نيستتو را در اين امر، قسمت و بهره«. 2
  . ايمان استاز شخصي بيمناسب اين عبارت، توصيفي  ».اشدب ميدلت در حضور خدا راست ن«. 3
داراي توصيف درستي از يك شـخص   توانندهرگز نمي اين عبارات ».در زهره تلخ و قيد شرارت گرفتاري«. 4

  ؟ باشند تولد تازه

آميز او بخشيده نقشه شرارتمگر ايد تا پطرس به شمعون توصيه نمود تا از گناه بزرگ خود توبه نم 22-24: 8
او پيشواي كساني بود كه بـه انسـان   . ميان او و خدا ميانجي شود خواست پطرساز بود كه  اينپاسخ شمعون . شود

دعـا كنيـد تـا    « :ابيم كه در شمعون توبه حقيقي روي نـدارد ي مياز اين عبارات در. توسل جست تا به خود خداوند
او به خاطر گناه خود محزون نبود، بلكه بـه خـاطر عـواقبي كـه در پـي       ».من عارض نشود چه گفتيد برنچيزي از آ

  . داشت
به ايـن معنـا كـه از امـور     اين نام و اين واقعه مشتق شده است؛ از  كه را داريم »شمعوني« اصطالحامروزه نيز 

ي را ايـاي روحـان  و ديگـر مز  بخشـش يعنـي اينكـه   . روحاني و مقدس در جهت كار و تجارت خود سـود جـوييم  
  . ودش ميطلبي در امور روحاني را شامل بفروشيم و همچنين تمام اشكال منفعت

اما اكنون . پس ازاينكه پطرس و يوحنا ارشاد نموده و به كالم خداوند تكلم كردند، به اورشليم بازگشتند 25: 8
  . داهل سامره بشارت دادن شهرهايكه مقري تأسيس شده بود، آنها در بسياري از 

  

  )40-26: 8( خواجه حبشيفيليپس و ) ب

كـاري   حوزةسوي كه فرشته خداوند فيليپس را به  روحاني در سامره بودبزرگ همين بيداري  در خالل 26: 8
رد تا تنها بـه يـك مـرد    ك ميكه بسياري در آن بركت يافته بودند ترك را مكاني  بايستمياو . ي هدايت نمودجديد

ايـن  . ست خدمت موعظه كـالم را انجـام دهـد   وانت ميست فيليپس را هدايت نمايد اما ننوات ميفرشته . خدمت كند
  . داده شده بود و نه به فرشتگان امتياز به انسانها
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چون و چرا اطاعت نمود و از سامره به سوي جنوب يعني اورشليم و سپس به مسيري كه بـه غـزه   فيليپس بي
پيامـد يكـي    اين حـال با . به غزهيا  اشاره به مسير راه دارد »حراص« واژهمشخص نيست كه . د سفر نمودش ميختم 
  . بار ترك نمودفيليپس مكان سكونت و حاصلخيز روحاني را به سوي سرزميني خشك و بي: است

سـرا و  در ارابه اصلي، شخصي حبشي كـه خواجـه  . اي از اين مسير به كارواني برخوردوي در نقطه 27-29: 8
 .)آمـد حبشه نواحي جنوبي مصـر و سـودان بـه شـمار مـي     ( قرار داشت بود داكه، ملكه حبشدار كنخزانه و مقتدر

پرواضح است كه اين مرد به يهوديت روي آورده بود، چرا كه به جهت عبادت به اورشليم آمده بود و اكنون عـازم  
اي روح بـدون لحظـه   .ردكـ  مـي فت او صحيفه اشعياي نبي را مطالعـه  ر ميارابه به پيش  چنان كههم. وطن خود بود

  . درنگ فيليپس را هدايت نمود تا با آن ارابه همراه شود

سـرا  خواجـه  »واني؟خ ميهمي آنچه را ف ميآيا « :شايدگ ميفيليپس با سوالي صميمانه باب گفتگو را  30-31: 8
عـدم  . ا او بنشـيند ند تا سوار شده بك ميرزد و از فيليپس دعوت و ميدرنگ بر نياز خود به راهنمايي شدن تأكيد بي

  . تعصب نژادي در اين صحنه خوشايند است

كـه توصـيف   رد كـ  مـي را مطالعـه   53سرا بر حسب اتفاق اشـعيا بـاب   چقدر جالب بود كه خواجه 32-33: 8
سـرا در مـورد ايـن موضـوع     چرا فيليپس در اين لحظه از مطالعه خواجـه ! نظيري در مورد مسيح رنج ديده است بي

ه در مقابل دشمنان خود كشد ك ميرا به تصوير د؟ سخنان اشعيا شخص فروتن و خاموشي خاص به وي نزديك ش
؛ كسي كه روي عدالت و محاكمه عادالنه را نديد؛ و كسي كه اميدي به خوشبختي نداشت زيرا در عنفوان قرار دارد

  . ميانسالي و در حالي كه هنوز ازدواج نكرده بود كشته شد

مطمئناً ايـن  . ويد يا درباره كسي ديگرگ ميبود كه آيا اشعيا درباره خود سخن  سرا در عجبخواجه 34-35: 8
بيان اين موضوع كه كالم خدا به طور كامـل در زنـدگي و    به جهتايجاد نمود سوال براي فيليپس فرصت مناسبي 

رد ب مير سراي حبشي در اورشليم بس ترديدي نيست هنگامي كه خواجه. گ عيسي ناصري به تحقق پيوسته استمر
سرا  اكنون خواجه. ايجاد كرده بود اوبراي اتي ابهامدر مورد شخصي عيسي نام شنيده باشد، اما مسلماً اين گزارشات 

  . كه اشعيا در مورد وي نوشته بود است آموزد كه عيسي ناصري خادم رنجديده يهوهمي

ي سخن گفته باشد، كـه بـه معنـاي    سراي حبشبعيد نيست كه فيليپس از تعميد مسيحي نيز براي خواجه 36: 8
سرا بر نياز خود به تعمبـد تأكيـد   در حالي كه به آبي رسيدند، خواجه. يكي شدن با مرگ و تدفين و قيام مسيح بود

  .نمود

طر اينكه تعليم آن مغـاير بـا   البته نه به خا. هاي يوناني عهد جديد حذف شده استاز اكثر نسخه 37آيه  37: 8
بدين دليل كه بلكه تنها  -ودش ميايمان به عيسي مسيح يقيناً شرط الزم تعميد محسوب ا كه چر-مقدس است؛  كتاب

  .ودش ميعهد جديد يافت ناصلي اسناد بسياري از اين آيه در 

ور شدن در آب اين موضوع كه تعميد توسط غوطه. سرا را تعميد دادارابه متوقف شد و فيليپس، خواجه 38: 8
  . كه آنها هر دو به آب فرود شدند و از آب باال آمدندكامالً مشهود است بارت ده از اين عش ميانجام 
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ايمانـداري   ،صـحرايي  اي جـاده خـارج از شـهر و در   . يردگ ميهر شخصي تحت تأثير سادگي اين مراسم قرار 
مالزمـان و   ترديدي نيست كه تنها. هيچيك از رسوالن در آنجا نبودند. كليسا در آنجا حضور نداشت. ابدي ميتعميد 

و پي بردند كه اكنون ديگر او يكـي   تعميد ارباب خود را به چشم ديدندكاروان حضور داشتند،  خدمتكاراني كه در
  . از پيروان عيسي ناصري است

بـه يـك    وي ايـن امـر از هـدايت   . به محض اينكه تعميد پايان يافت، روح خداوند فيليپس را برداشت 39: 8
هدف از اين عمـل  . آسا استبلكه سخن از يك انتقال ناگهاني و معجزه ،ويدگ مين موقعيت جغرافيايي ديگر سخن

  . بداندخود خداوند  آن را ازسرا ايمان آوردن خود را نتيجه ابزارهاي انساني نداند، بلكه اين بود كه خواجه

  زيبايي او بر من باشد،
  م،ياب مياي را تا در حالي كه گمشده

  فراموش كنند وسيله را 
  .او را ببينند و

   (Kate B. Wilkinson) ويلكينسون. بي. كيت اي از قطعهترجمه 

اي به ما دست نيم چنان شاديك ميهنگامي كه از خداوند اطاعت . ادامه دادسرا راه خود را به خوشي خواجه
  . خوشايند است هد كه فراتر از هر احساس و هيجاند مي

د را در اشدود، شمال غزه و غرب اورشليم، نزديك كرانه ساحلي در اين اثنا فيليپس خدمت بشارت خو 40: 8
  . ريه رسيدصاو از آنجا كار خود را آغاز نمود تا به قي. يردگ مياز سر 

تمام آن . سرا آمد؟ ديگر فرصتي براي فيليپس پيش نيامد تا كار خود را پيگيري نمايداما چه بر سر خواجه
اين  اين حالبا . هاي عهد عتيق بسپاردد اين بود كه او را به خدا و نوشتهست انجام دهوانت ميكاري كه اين مبشر 

  .يسي مسيح را براي همه شهادت دادبخش ع ديد به اتيوپي بازگشت و فيض نجاتشاگرد بدون تر

  

  تعميد ايمانداراننكاتي در باب 

 ر كـه تعميـد مسـيحي در   سرا كه آن را از نظر گذرانديم يكي از عمده شواهدي است بر ايـن امـ  تعميد خواجه
اين تعميد همچـون تعميـد يحيـي نبـود كـه       ).16: 22؛ 38: 2( آمدد و به اجرا در ميش ميكليساي اوليه تعليم داده 
  . يكي شدن با مسيح بود هي علني ب، بلكه اعتراف)4: 19؛ 24: 13( نشانه توبه شخص باشد

و هم براي زنـان بـود و هـم    ) 8: 18؛ 12: 8؛ 41: 2( دش ميتعميد همواره به دنبال ايمان آوردن شخص انجام 
؛ 48، 47: 10( افتندي ميتعميد وانيم كه اهل خانه نيز خ ميدر كالم . براي غيريهوديان و هم براي يهوديانمردان؛ هم 

هيچگاه گفته نشده است كه . ايمان آوردند خانوادهدر دو جا ذكر شده كه تمام اعضاي  حداقلاما ) 33: 16؛ 15: 16
  .ادان نيز تعميد يافتندنوز
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پرواضح است كه تعميد آنها  ).33: 16؛ 18: 9؛ 36: 8( افتندي ميايمانداران بالفاصله پس از ايمان آوردن تعميد 
نيازي نبود كه براي اثبات حقيقت اعتراف آنها يك دوره آزمايش طي . دش ميبر مبناي اعتراف ايمان به مسيح انجام 

  . د كه مردم به راحتي اعتراف ايمان كنندش ميفا مانع از آن البته شايد وجود خطر ج. شود
شمعون مشـاهده   روايت مربوط بهدر  وانت ميبراي افراد ارزش نجات بخش نداشت  كه تعميدموضوع را  اين

دل « و )23: 8( »در زهره تلخ و قيد شرارت گرفتار بود«او حتي پس از اعتراف ايمان و تعميد يافتن  ).13: 8( نمود
  .)21: 8( »در حضور خدا راست نبود او

سرا هـر دو بـه   فيليپس با خواجه« ).39، 38: 8( دش ميكه ذكر شد تعميد با فرو رفتن در آب انجام  همان گونه
ارند د ميريختن آب اذعان يا  پاشيدنحتي امروزه مدافعان تعميد توسط  »...چون از آب باال آمدند... آب فرود شدند

  . ادندد ميبا فرو بردن شخص در آب عمل تعميد را انجام كه شاگردان قرن اول 
نيـد و  توبـه ك « :پطرس در روز پنطيكاست گفت. به نظر تعميد دوم مفهوم بخشش گناهان را در بر داشته باشد

و بعـدها حنانيـا بـه شـائول      ).28: 2( »...جهت آمرزش گناهان تعميد گيريده يك از شما به اسم عيسي مسيح ب هر
در هر دو مورد به يهوديان گفته شده كـه تعميـد    ).16: 22( »...ز و تعميد بگير و نام خداوند را خواندهبرخي«: گفت

شخص يهودي بـا ايـن تعميـد    . جهت آمرزش گناهان تعميد يابنده يابند؛ هيچگاه از غيريهوديان خواسته نشده كه ب
مبناي بخشش او ايمان بـه خداونـد   . ازدس مي ائيل كه مسيح را رد نمود و مصلوب كرد جداقوم اسرعلناً خود را از 

تعميد آب تنها روش اعالن بخشش او بود، چرا كه تعميد او . او خون پربهاي خداوند بودبهاي بخشش . عيسي بود
  . ادد ميبه زمينه مسيحيت پيوند ي را از زمينه يهوديت جدا كرده به طور علني و

 )16: 8(سامريان . ودش ميدر كتاب اعمال يافت ن) 19: 28متي ( »القدس روحبه نام پدر، پسر و «فرمول تعميد 
اين امر بدان معنا نيست كـه قاعـده    اين حالبا  .)5: 19( افتندي ميدر نام خداوند عيسي تعميد  و نيز شاگردان يحيي

 »ونـد عيسـي  با اقتدار خدا«احتماالً به معناي  »به نام خداوند عيسي«عبارت . رفتگ مياستفاده قرار ن هميشگي مورد
  . است

ابتدا توسط تعميد يحيي توبه نمودند، سپس به هنگـام ايمـان آوردن، بـا     –شاگردان يحيي دو بار تعميد يافتند 
دنـد امـا نجـات را    كه قـبال تعميـد يافتـه بو    كند مهيا مياين امر روالي را براي كساني  ).5، 3: 19( تعميد ايمانداران

  .نداشتند
  

  )31-1: 9( سيطرسو سولس آوردن ايمان) ج

پطرس با موعظه كالم به ملت اسرائيل  به اينجاتا . ندز ميرا در كتاب اعمال رقم  عطفيباب نهم نقطه  1-2: 9
و انجيـل   ودش ميچهره ترين  سرشناسدريج تبديل به رسول به ت پولساما از اين پس  ،برخوردار بود اولاز جايگاه 

  .ابدي مي نيز در سطح وسيعي در ميان غيريهوديان گسترش
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هـا وي را يكـي از   بـي ر كـل ر بـه طـو  . احتماالً سولس طرسوسي در اين هنگام بالغ بر سي سال سـن داشـت  
او از تمام همقطاران خود پيشـي گرفتـه    از جهت غيرت مذهبي. انستندد ميترين افراد جوان در مذهب يهود  متدين

  .بود
از ايـن  . شمرد عليه مذهب خود مين را تهديدي او با مشاهده رشد ايمان مسيحي كه به طريقت مشهور بود، آ

به عنـوان مثـال، او از رئـيس كهنـه حكـم رسـمي       . برآمدنابودي اين فرقه خطرناك  در پيبا قدرتي مهارناپذير رو 
محاكمـه و   نهاده، به جهـت يسي بپردازد و ايشان را بند دريافت نمود تا در دمشق، سوريه به جستجوي شاگردان ع

  .دم ببرمجازات به اورشلي

ناگاه نور عظيمي از آسمان دور او درخشيد و باعث شـد  . گروه همسفران او به نزديك دمشق رسيدند 3-6: 9
هنگـامي   »نـي؟ ك مياي شائول، اي شائول، براي چه بر من جفا «: او آوازي شنيد كه بدو گفت. پولس به زمين بيفتد

  ».نيك ميمن آن عيسي هستم كه تو بدو جفا « :ته شدبه او گف در جواب »خداوندا، تو كيستي؟«: كه شائول پرسيد
بر او مسلم شـده بـود كـه عيسـي     كه بهتر احساسات سولس در اين لحظه، الزم است به ياد آوريم درك براي 

كه پيروان  چه بهتررهبر اين فرقه كشته شده بود،  كه از آنجا. ناصري كشته شده و در يك قبر يهودي دفن شده بود
  .امان خواهد بود از اين مصيبت در زمين بروند و آنگاهاز بين او نيز 

يابد كه عيسي نه تنها نمرده بلكه از مردگان برخاسته و به دست راسـت   درمي با قدرتي خرد كنندهپولس حال 
گيري زندگي او را  جهتتمام اهداف و دهنده پرجالل بود كه  همين ديدار با نجات! پدر در آسمان جالل يافته است

  .دادتغيير 
. نـد ك مـي آن روز سولس آموخت هر گاه كه بر شاگردان عيسي جفا رساند، در حقيقت بر خود خداونـد جفـا   

  . ردك ميدردي كه بر اعضاي اين بدن بر روي زمين عارض شده بود را سرِ بدن در آسمان حس 
عيسـي تعلـيم    ابتدا او از خود شخص. ابتدا تعليم را آموخت و سپس نسبت به وظيفه خود توجيه شد سولس

  . پس به دمشق اعزام شد تا در آنجا نسبت به وظيفه خود آگاه شود. يافت

آنها صدايي از آسمان شنيده . آناني كه همسفر او بودند در اين لحظه در بهت و حيرت فرو رفته بودند 7-9: 9
نـد را نديـده بودنـد؛ تنهـا     آنهـا خداو  ).9: 22( هاي دقيقي كه سولس به گوش خود شنيده بودبودند، اما نه آن واژه

  . سولس او را ديده بود و به رسالت خوانده شده بود
در اين فاصـله  . سه روز نابينا باقي ماند ي كهاين فريسي مغرور اكنون به دست ديگران به دمشق برده شد، جائ

  . او چيزي نخورد و نياشاميد

آنهـا  . در ذهـن خـود مجسـم نمايـد     مشقد پيامدهاي اين جبر را بر مسيحيان دوانت ميهر شخصي  10-14: 9
حتي به خود اين . آنها براي مداخله الهي دعا كرده بودند. انستند كه سولس در راه است تا آنها را دستگير نمايدد مي

خـود   ،اما اكنون شنيده بودنـد كـه دشـمن بـزرگ ايمـان     . جرأت را داده بودند تا براي ايمان آوردن وي دعا نمايند
  . اور چنين امري برايشان بسيار دشوار بودب. مسيحي شده است
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هنگامي كه خداوند به حنانيا، يكي از ايمانداران دمشق گفت كه به مالقات سولس بـرود، او هرگونـه تـرس و    
اما هنگامي كه اطمينان يافت سـولس اكنـون بجـاي جفـا     . كه نسبت به اين مرد در دل داشت كنار نهادرا اضطرابي 

  . انه يهودا در كوچه راست رفتند به خك ميرساندن دعا 

او ظرف برگزيده من اسـت تـا نـام مـرا     ... « ،هاي عجيبي در نظر داشتنقشهخداوند براي سولس  15-16: 9
ها براي نام من بايد زيرا كه من او را نشان خواهم داد كه چقدر زحمت. ها و سالطين و بني اسرائيل ببردپيش امت

اما . ها بود، و اين مأموريت او را به نزد سالطين رهسپار خواهد ساختامت سولس پيش از هر چيز رسول ».بكشد
  . بسيار متحمل خواهد شدنژاد خود بشارت خواهد داد، و در اين اثنا جفاي او نيز به هموطنان هم

حنانيا با نمايشي زيبا از محبت و فيض مسيحي، مشاركت كامل خود را با گذاردن دستها بـر وي و   17-18: 9
  . و توضيح علت آمدن خود، ظاهر ساخت »اي برادر شائول«اب قرار دادن او به نام خط

بايد توجـه داشـت كـه در اينجـا     . پر شود القدس روحعمل او به اين خاطر بود تا سولس بينايي يابد و از اين 
ن آن را حنانيا همان شخصي است كه مفسرا. توسط دست گذاردن يك شاگرد ساده به سولس عطا شد القدس روح

كه در زمره رسوالن نبـود بـه كـار گرفـت مسـلماً بـراي       را اينكه خداوند در اين امر شخصي . امندن مي »فرد عامي«
  . ند ناخوشايند استك ميامتيازات روحاني را به روحانيون محدود  كه كساني

بـراي  . يونـدد پ مـي آورد، همواره پيامدهاي مشخصي در وي به تحقـق  هرگاه شخصي به طور حقيقي ايمان مي
ايـن  . در مورد سولس طرسوسي نيـز چنـين بـود   . هايي وجود دارندمحك زدن اصالت ايمان شخص همواره نشانه

  : ندك ميفهرستي از آنها را ارايه  (Francis W. Dixon)ديكسون . فرانسيس دبيلوها چه بودند؟ نشانه
و تنهـا آن  . او يك مكاشفه الهـي دريافـت كـرد    ).6-4: 9اعمال ( او خداوند را مالقات كرده و صدايش را شنيد. 1

  . كننده فروتن و يك شاگرد وقف شده كردك يواليمكاشفه او را متقاعد ساخته و او را تبديل به 
  ).6: 9اعمال ( اشتياقي در وي پديد آمد تا از خداوند اطاعت نموده و اراده او را به جا آورد. 2
  ).11: 9اعمال ( او دعا كرد. 3
  ).18: 9اعمال ( ميد يافتاو تع. 4
  ).19: 9اعمال ( او در شراكت با خدا با قوم او متحد شد. 5
  ).20: 9اعمال ( او با قدرت موعظه نمود. 6
  ).22: 9اعمال ( او در فيض رشد نمود. 7

  »ايمانداران عام«خدمت نكاتي در باب 

ست كه مسيحيت يك حركـت همگـاني   يم از كتاب اعمال بياموزيم اين اوانت ميترين درسهايي كه يكي از مهم
  . قشر خاص همچون كاهنان يا روحانيون نيست، بلكه براي تمام ايمانداران استيا  است و مختص به يك طبقه

  بر اين باور است كههارناك 

ـ    هـاي  تبزرگترين روزهاي اوليه كليسا را معلمان و مبشران و رسوالن به ارمغان نياوردند، بلكه اين پيروزيهـا پيامـد مأموري
  .غيررسمي بود
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  : نوشته است (Dean Inge)دين اينگ 

  ....ايمانداران معمولي بستگي داردآينده مسيحيت به همين .. .مسيحيت همچون يك مذهب عامي آغاز شد

  : ويسدن مي (Bryan Green)بريان گرين 

  .اي مسيحيتان خادمين حرفهاينده مسيحيت و بشارت به دنيا در دستان زنان و مردان عامي قرار دارد و نه در دست

  : ويدگ مي (Leighton Ford)ليتون فورد 

ند در حقيقت از هدف سرخود و الگـوي جـامع مسـيحيان اوليـه     ك ميكليسايي كه بشارت كالم را محدود به متخصصان 
  ».هاي نامدارشخصيت«بشارت وظيفه تمام كليسا بود و نه .. ..رزدو ميتعدي 

  : ويسدن مي (J. A. Stewart)استوارت . ا. و سرانجام جي

رد و سپس اين نـوزادان تـازه متولـد شـده بـه      ك ميهر عضو جماعت محلي با روابط شخصي خود جاني براي مسيح صيد 
و آنهـا نيـز بيـرون رفتـه چنـين عمـل       . دندشـ  ميدند و تعليم يافته در ايمان به نجات دهنده تقويت ش ميكليساهاي محلي آورده 

  .ردندك مي

دار جماعـت محلـي   خادمي عهـده يا  اين است كه در كليساي رسالتي نه شخص و نه روحاني حقيقت مطلب
مقدسـين در عهـد    ).1:1 پيـان فيل( يك كليساي محلي به طور طبيعي شامل مقدسين، اسقفان و شماسـان بـود  . نبود

سـان همـان خـادميني    شما. راهنمايان امور روحاني بودنديا  اسقفان همان شماسان، ناظران. جديد همه خادم بودند
  .مور كليساي محلي بودنددار امور مالي و ديگر ابودند كه عهده

اي از مشايخ در كنار يكديگر به عنـوان  مجموعه. ردندك ميمشايخ در مقام روحاني عمل نيا  هيچيك از اسقفان
  . ردندك ميشبانان جماعت خود فعاليت 

ء، مبشـرين، شـبانان و معلمـان چطـور؟ آيـا آنهـا افـراد        رسوالن، انبيا«اما ممكن است اين سوال مطرح گردد، 
اين عطا بدين جهـت بـه كليسـا    . ودش مييافت  12: 4پاسخ اين سوال در افسسيان  »روحاني كليساي اوليه نبودند؟

هدف ايـن نبـود   . عطا شده بود تا مقدسين را تجهيز نمايد كه بتوانند از عهده خدمت برآيند و بدن مسيح را بسازند
بلكه تا هنگامي كه كليساي محلـي روي  . ا خود را همچون مقامات دايمي بر جماعتهاي محلي تحميل نمايندكه آنه

  . ستند جماعتي ديگر تأسيس كرده و به تقويت آن بپردازندوانت ميسپس . پاي خود بايستد به فعاليت خود ادامه دهند
. و در دوره اعمال شناخته شده نيسـت . تبر طبق تاريخ شناسان كليسا، نظام روحانيت در قرن دوم شكل گرف

سـياري را بـه عـده قليلـي وابسـته      ده زيـرا كـه عـده ب   شـ  مياين امر مانعي در برابر بشارت و توسعه كليسا قلمداد 
  . اختس مي

آنها در مقام كاهنان مقدس توسط ايمـان بـه   . در عهد جديد نه تنها خادمين، بلكه كاهنان نيز هستند ايمانداران
ايمانداران در مقام كاهنان ملوكانه ايـن   ).5: 2پطرس  1( به حضور خدا دسترسي دارند تا او را بپرستندطور دايمي 
 ).9: 2پطرس  1( تا فضايل او را كه شما را از ظلمت به نور عجيب خود فراخوانده است اعالم نمايند حق را دارند

دارد تا به طور علني به بشارت و تعليم بپردازد؛ كهانت تمام ايمانداران بدين معنا نيست كه هر شخصي اين حق را 
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البته اين امر به منزله اين نيست كه در كليسا ديگـر گـروه   . كهانت در درجه اول به پرستش و شهامت مربوط است
  . خاصي از كاهنان بر پرستش و خدمت نظارت نداشته باشند

نپائيد كه او به كنايس راه يافـت، و بـا    ديري. شاگردان در دمشق با روي خوش سولس را پذيرفتند 19-25: 9
انسـتند كـه   د مـي آنهـا  . شنوندگان يهودي در حيرت فرو رفتـه بودنـد  . شجاعت اعالم نمود كه عيسي پسر خداست

  چگونه اين امر ممكن بود؟ ! رد كه عيسي خدا استك ميحال او موعظه . سولس از نام عيسي متنفر است
آمـوزيم كـه او   مـي  17: 1از غالطيـان   اين حـال با . انيمد ميماند را ما ن اينكه او در ديدار اول چقدر در دمشق

سفر به عربستان در چه . دمشق را ترك كرده براي مدت نامشخصي درعربستان بسر برد، و سپس به دمشق بازگشت
  .22و  21د رخ داده باشد؟ احتماالً بين آيات وانت ميكتاب اعمال  9قسمت از باب 

عربستان را پشت سر يا  كار پيش از اينكه به بشارت اعزام شوند يك دوره تجربه بيابانهنهبسياري از خادمين ك
  . اندنهاده

زنـدگيش رخ داده اسـت تمركـز نمايـد،     سولس در عربستان اين فرصت را داشت تا بر وقـايع بزگـي كـه در    
وقتي او به دمشـق   ).22يه آ( هنگامي كه او به دمشق بازگشت. مخصوصاً انجيل فيض خدا كه به او سپرده شده بود

ايـن  . مبرهن سازد كه عيسي همان مسيح اسرائيل اسـت . بازگشت قادر بود يهوديان را در كنايس شگفت زده سازد
امر به قدري آنان را خشمگين ساخت كه تصميم گرفتند برعليه وي شورا نمايند، او كه زماني مدافع آنها بود، اكنون 

سولس در شب در زنبيلي گذاشته شد و از سوراخي كـه در ديـوار شـهر بـود     . ه بودگشت »ياغي«و  »خائن«، »مرتد«
د، او به هر حال اكنون يك مرد شكسته بود، و مـردان شكسـته و   ش ميبار محسوب اين يك خروج خفت. گريخت

  . وندش ميرزند متحمل و ميفروتن به خاطر مسيح اين خفت و خواري را كه ديگران از آن اجتناب 

اطمينان از  اين حالبا . دش ميترين مكان براي سولس محسوب از ديدگاه انساني اورشليم خطرناك 26-30: 9
  . اد كه به جهت سالمت شخصي خود اين كار را بكندد ميارد، به او اجازه د مياينكه او در اراده خدا گام بر

اينكه ديداري ديگـر  يا  شليم بوديا اين اولين ديدار سولس به عنوان يك مسيحي از اورآكه بر سر اين موضوع 
او در ديـدار اول خـود از اورشـليم    . موضوع بحث بوده است ).18: 1غال ( سه سال پس از ايمان او رخ داده است

بـه نـزد رسـوالن    .. .وانيم كه برنابا او راخ مي 27اينجا در آيه . پطرس و يعقوب را مالقات نمود و نه رسول ديگري
اگر . اينكه نزد تمام رسوالنيا  د به اين معنا باشد كه او نزد پطرس و يعقوب برده شدوانت يماين آيه هم  مسلماً. برد

  . مقصود تمام رسوالن است پس اين ديدار دوم ازاورشليم است، كه در جايي ديگر ذكر نشده است
شك داشـتندو   در ابتدا شاگردان در اورشليم از پذيرفتن سولس بترسيدند، چرا كه در صداقت اعتراف ايمان او

اسـت و ايمـان آوردن وي را بـراي    ) معناي برنابا(برنابا با اظهار صميميت با سولس ثابت نمود كه واقعاً پسر تسلي 
ديري نپائيد كه ايمانـداران  . ديگران بازگو نموده از شهادت جسورانه او براي مسيح در دمشق براي آنها سخن گفت

او در ميان هلندستيان با مخالفت روبرو . د اصالت ايمان او را باور نمودندمون ميوقتي پي بردند او به دليري موعظه 
هنگامي كه برادران ديدند كه زندگي او در ميان اين يهوديان با خطر روبرو اسـت، او را تـا بـه بنـدر قيصـريه      . شد

  . رفتاو از آنجا به زادگاه خود در طرسوسي، حوالي كرانه جنوب شرقي آسياي صغير . همراهي كردند
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ديگر زمان آن بود كـه حاصـل كـار خـود را اسـتحكام      . سپس كليساها در فلسطين نفس راحتي شيدند 31: 9
  .ابدي ميتعداد و چه از نظر روحاني رشد بخشند، و ببينند كه مشاركت آنها چه در 

  

  )31: 28 - 32: 9( كليسا تا به اقصاي جهان. 3

  )18: 11 -32: 9( بشارت پطرس به امتها) الف

اكنون با بازگشت روايت به سوي پطرس، او را در حال ديدار از ايمانداران در نقاط مختلف يهوديه  32-34 :9
ابـد كـه مـدت    ي ميدر آنجا او مفلوجي را . آيداو به لده شهري در شمال غربي اورشليم و در مسير يافا مي. ينيمب مي

ند كه عيسـي مسـيح او را شـفا    ك ميو به او اعالن  دز ميپطرس او را به نام صدا . هشت سال بر تخت خوابيده بود
بسيار محتمل است كه اينياس هم حيات روحـاني و  . برخاست و بستر خود را جمع نمود درنگاينياس بي. هدد مي

  . هم شفاي جسم را در يك آن دريافت نمود

نتيجه ايـن شـد كـه    . اين مفلوج شفا يافته در شهر لده و تمامي دشت سارون براي خداوند شهادتي شد 35: 9
  . بسياري به سوي خداوند بازگشت كردند

مايلي شـمال غربـي اورشـليم و در كرانـه      30يافا بزرگترين شهر بندري فلسطين بود كه در حدود  36-38: 9
قلب به نا طابيتا بـود كـه بـه خـاطر فـراهم كـردن       در ميان مسيحيان آنجا بانويي خوش. درياي مديترانه قرار داشت

هنگامي كه او به طور ناگهاني بمرد شاگردان پيامي فوري به لـده فرسـتاده از   . ناختندش مييران همه او را پوشاك فق
  . درنگ به آنجا برودپطرس خواستند بي

ردنـد و پيراهنهـا و   ك مـي گريـه  زنان را كـه بـا انـدوه فـراوان     او به محض رسيدن به آنجا همه بيوه 39-41: 9
او از آنها خواست كه آنجا را ترك نماينـد، و  . ادندد ميدوخته بود را به يكديگر نشان  هايي كه غزال براي آنها جامه

درنگ حيات به او بازگشت و به دوستان مسيحي خود بي. سپس زانو زد و دعا كرد و به طابيتا فرمان داد كه برخيزد
  . پيوست

از مقايسـه   اين حالبا . يمان آوردندمعجزه زنده شدن طابيتا چنان شهرت يافت كه بسياري به خداوند ا 42: 9
  . سد كه از شفاي اينياس عده بيشتري ايمان آوردند تا زنده شدن طابيتار ميچنين به نظر  35و  42بين آيه 

. ذكر پيشه شمعون در اينجـا قابـل توجـه اسـت     .توقف نمود نام پطرس روزي چند نزد دباغي شمعون 43: 9
ايـن  . آوردتماس دايمي بااجساد حيوانات مرده از نظر شرعي ناپاكي مـي . نستنداد مييهوديان دباغي را پيشه بدنامي 

  . حقيقت كه پطرس نزد شمعون ماند حاكي از آن است كه پطرس ديگر در بند اين رسوم يهودي نبود
. بارها خاطر نشان شده است كه ما در اين بابها ايمان آوردن يكي از اخـالف پسـران نـوح را پـيش رو داريـم     

اكنون در بـاب  . فرزند سام) 9باب (سولس طرسوسي و ) 8باب (سراي حبشي از نسل حام بود ترديد خواجه بدون
اين رويداد شهادتي جالب توجه از اين حقيقت كه انجيل متعلـق بـه   . يكي از افراد نسل يافث را پيش رو داريم 10
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كه پطـرس در   همان گونه. ودش ميه محسوب تمام نژادها و فرهنگها است و در مسيح تمام اين تمايزها برداشته شد
ها نيز از كليد درهاي ملكوت براي گشودن درهاي ايمان به سوي يهوديان سود جست، در اينجا و براي امت 2باب 

  . ندك ميچنين 

كرنيليوس يك افسر نظـامي رومـي   . ودش مياين باب در قيصريه، حدود سي مايل در شمال يافا آغاز  1-2: 10
پرهيزكـاري او  . او به فوج ايطالياني منسوب بود. مقام يك يوزباشي حدود صدنفر زير دست خود داشتاو در . بود

او مردي متقي و خداترس بود، كه سخاوتمندانه به فقيران قوم يهـود صـدقه   . حتي از شهرت نظامي او نيز برتر بود
به عبارتي او به خداي يهوديت و حاكميت او  يك نوآيين بود؛«ويد شايد او گ مي يراير. مودن مياد و دايماً دعا د مي

  ».اعتقاد داشت اما هنوز براي اينكه تبديل به يك پيرو حقيقي شود اقدامي انجام نداده بود
نند، ك مياشاره  35و  2آن دسته كه معتقدند او نجات يافته بود به آيات . برانگيز استنجات وي براي ما ترديد

آن  ».ترسد و عمل نيكو كند، نزد او مقبول گردد) خدا(هر كه از او «: ويدگ ميليوس پطرس با اشاره به كرني كه آنجا
ود شـ  ميبه نقل از فرشته وعده داده  كه آنجانند، ك مياشاره  14: 11گروه كه معتقدند كرنيليوس نجات نيافته بود به 

  .فت كه كرنيليوس نجات خواهد يافتكه پطرس سخناني خواهد گ
گرچه اين . اي است از انساني كه در نوري كه خدا بدو بخشيده بود سلوك نموديوس نمونهمامعتقديم كه كرنيل

او پيش از . رد، اما خدا بدو اطمينان بخشيد كه نور بيشتر انجيل بدو عطا خواهد شدك مينور براي نجات او كفايت ن
  . يدند صميمي بودرستپ ميديدار پطرس اطمينان نجات نداشت، اما او با كساني كه خداي حقيقي را 

بعدازظهر، كرنيليوس روياي آشكاري ديد كه فرشته خدا او را به نام خطاب  3روزي نزديك ساعت  3-8: 10
او كه يك غيريهودي بود، همچون يك يهودي از خدتم فرشتگان چندان مطلع نبـود، از ايـن رو او ترسـان    . ندك مي

مينان بخشيد كه خـدا از دعاهـا و صـدقات او خشـنود     فرشته به وي اط. گشت و پنداشت كه فرشته خداوند است
. است و سپس به وي گفت افرادي را در پي شمعون ملقب به پطرس كه نزد دباغي شمعون نام مهمان است بفرستد

در پـي  . يوزباشي با اطاعت كامل دو نفر از نوكران خود را به همراه يك سپاهي كـه او نيـز انسـان خداترسـي بـود     
  . پطرس فرستاد

او در آن لحظه گرسـنه  . روز ديگر، نزديك ظهر، پطرس به بام خانه شمعون در يافا رفت تا دعا كند 9-14: 10
بدون ترديد گرسـنگي او زمينـه را بـراي    . بود و خواست چيزي بخورد، اما در پايين مشغول آماده كردن غذا بودند

ادر بزرگ ديد كه از چهار گوشه بسـته، بـه   او از خود بيخود شد و ظرفي را چون چ. رويدادهاي بعدي فراهم نمود
مرغان هوا و خزندگان چـه پـاك و نجـس در آن بـه     .. .ود، كه دواب و وحوشش ميسوي زمين آويخته بر او نازل 

پطرس به ياد آورد كه  »!برخاسته، ذبح كن و بخود«: خطايب از آسمان به اين رسول گرسنه رسيد. وردندخ ميچشم 
 »!حاشا خداونـدا «جانور ناپاك را منع كرده بود، اين تناقض تاريخي را به زبان آورد،  تورات موسي خوردن هرگونه

ويـد  گ مـي خداوند و هـر كـس كـه حقيقتـاً     ، نبايد هرگز بگويد حاشا هر كس كه بگويد« :اردد مياسكورجي اظهار 
  ».خداوند، هيچگاه نخواهد گفت حاشا
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ذشته غذاي حرام نخورده اسـت، خطـابي از آسـمان    هنگامي كه پطرس شرح داد كه هيچگاه در گ 15-16: 10
س آن ظرف اين گفتگو سه بار متوالي رخ داد و سپ »تو حرام مخوانآنچه را كه خدا پاك كرده است، «: به وي رسيد

  .به آسمان باال برده شد
ايمـان  مسلماً با ظهور . تر از خوردن غذا، حالل و حرام استپر واضح است كه اين رويا حاوي مفهومي عميق

خـدا  : او مفهوم حقيقي اين رويا چنين بود. مودن ميمسيحي ديگر مراسم و مقررات مربوط به خوردن غذا ناكارآمد 
پطرس بـه عنـوان يـك يهـودي هميشـه امتهـا را نجـس، بيگانـه و         . واست در ايمان را به سوي امتها بگشايدخ مي

كه جـانوارن و پرنـدگان ناپـاك    (امتها . آغاز نمايدواست كار جديدي را خ مياما اكنون خدا . انستد ميخدانشناس 
اختالفـات  . افتنـد ي مـي را  القـدس  روح) جانوران و پرنـدگان حـالل  (نيز بايد به مانند يهوديان  )نمادي از آنها بودند

د، تا تمام ايمانداران حقيقي در نام عيسي خداوند در مشاركت مسيحي از يك ش ميمذهبي و ملي بايد كنار گذاشته 
  . برخوردار شوند سطح

رد، فرسـتادگان كرنيليـوس بـر درگـاه     ك ميالف در حالي كه پطرس در دل خود بر اين رويا تفكر  17-23: 10
هنگـامي كـه او بـه    . به نزد آنهـا رفـت   آمدهپايين  القدس روحوي با هدايت . خانه رسيدند و او را جستجو نمودند

: ارباب خود را سـتايش نمـوده گفتنـد    ،سپس نوكران. مهماني نمودمقصود آمدن آنها پي برد، ايشان را به خانه برده 
  ».وي مرد صالح و خداترس و نزد تمامي طايفه يهود نيكنام است«

يافا عازم قيصريه اهل آن روز به همراه سه نوكر كرنيليوس و چند نفر از برادران پطرس فرداي  29-ب 23: 10
  . دند، چرا كه فرداي آن روز به قيصريه رسيدندر بودر سفسد كه آنها يك روز تمام ر ميبه نظر . شد

هنگـامي كـه پطـرس رسـيد،     . خويشان و دوستان خاص خود را خوانـد  ،شيدك ميكرنيليوس كه انتظار آنها را 
پطرس اين پرستش را نپذيرفت و تأكيد نمود كه او خود . احترام گذاشتن به وي بر پايهايش افتاديوزباشي به جهت 

ذاشتند گ ميتني او را سرمشق قرار داده و نپطرس فروخودخوانده  »جانشينان«چقدر شايسته بود كه . نيز انسان است
  . كه مردم در مقابل آنها زانو بزنند

او گفـت كـه بـه عنـوان يـك      . انـد پطرس به محض وارد شدن به خانه جماعتي را ديد كه در آنجا جمع شده
ه ديگر نبايد غيريهوديان خانه شود، اما خدا بر او آشكار كرده كيهودي روا نيست كه وارد خانه اجنبي همچون اين 

  . اند را جويا شدسپس علت اينكه به دنبال وي فرستاده. رداشمرا نجس 

اي را ديده كه به وي اطمينان بخشيد كـه  درنگ توضيح داد كه چهار روز قبل فرشتهكرنيليوس بي 30-33: 10
اشتياق دل يك غيريهودي براي كالم خدا . ود كه به دنبال پطرس بفرستددعاهايش مستجاب شده و او را هدايت نم

الحال همه در حضور خدا حاضريم تا آنچـه كـه خـدا بـه تـو فرمـوده اسـت        « :او گفت. برانگيز استحسينواقعاً ت
  . پذير هديه الهي استمطمئناً اين روحيه باز و تعليم ».بشنويم

او تا بدين لحظه بر اين باور بود كه لطف . اف صادقانه آغاز نمودسخن خود را با يك اعترپطرس  34-35: 10
حال او دريافته كه مليت شخص براي خدا مهم نيست، بلكه خدا بـه دنبـال دل   . خدا تنها شامل ملت اسرائيل است
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نزد او  از هر امتي، هر كه از او بترسد و عمل نيكو كند،«. واهد يهود باشد يا اجنبيخ ميصادق و فروتن است، حال 
  ».مقبول گردد

  : دو تفسير اساسي وجود دارد 35در مورد آيه 
برخي بر اين باورند كه اگر شخصي حقيقتاً توبه نموده و در جستجوي خدا باشد، او نجات را يافته است،  -1

ص استدالل آنها بر اين تفكر استوار اسـت كـه حتـي اگـر آن شـخ     . حتي اگر نام خداوند عيسي را نيز نشنيده باشد
و او  هـد د مياو را نجات اند و بر طبق اين قرباني د ميخدا اين را  اين حالبا چيزي از مرگ نيابتي مسيح نداند، اما 

  . ندك ميارزش كار مسيح را براي آن شخصي كه ايمان حقيقي دارد محسوب 
. ت نيافته استنجابوده و اعمال نيكو انجام دهد، او  سديدگاه ديگر اين است كه حتي اگر شخصي خداتر -2

ابـد كـه در نـور    ي مـي اما هنگامي كه خدا انساني را . ودش مينجات تنها از طريق ايمان به خداوند عيسي مسيح مهيا 
نود و فرصـت نجـات   شـ  مـي سلوك كرده و مستعد پذيرش خداوند است، او مطمئن است كه آن شخص انجيل را 

  . ودش ميبراي او مهيا 
  . ت، ديدگاه دوم استما بر اين باوريم كه تفسير درس

ازد كه پيغام انجيل ابتدا نزد بني اسرائيل فرستاده س ميسپس پطرس شنوندگان خود را خاطر نشان  36-38: 10
مخاطبان او احتماالً داستان عيسي . چه يهود و چه غيريهود –خداوند همه است .. .عيسي مسيح اين حالشد، اما با 

اد، و در تمـامي يهوديـه   د ميابتدا از جليل آغاز شد، هنگامي كه يحيي تعميد ناصري را قبالً شنيده بودند؛ آن سخن 
مسح شده بود، زندگي خود را وقف ديگران نمود، و اعمال نيكو بجا آورده  القدس روحاين عيسي كه به . منتشر شد

  . خشيدب ميو همه مقهورين ابليس را شفا 

آنها به همراه وي در مرز و بوم يهود و . د شاهد بودندحقايقي كه عيس انجام دارسوالن بر جميع  39-41: 10
خـدا او را در روز سـوم از   . عليرغم زندگي كامل او، انسانها او را بر صليب كشيده كشتند. در اورشليم سفر نمودند

ئ انيم، هيچـ د ميما  كه تا آنجا. مردگان برخيزانيد، و شهودي كه خدا پيش برگزيده بود، وي را به چشم خود ديدند
اما رسوالن نه تنها او را ديده بلكـه بـا وي خوردنـد و    . ايماني عيسي مسيح را پس از قيام مشاهده نكردشخص بي

  . مطمئناً اين امر بيانگر اين مطلب است كه قيام بدن او ملموس، مادي و فيزيكي بوده است. آشاميدند

. نمايند كه او داور زندگان و مردگان اسـت خداوند پس از قيام خود به رسوالن مأموريت داد تا اعالن  42: 10
البتـه ايـن بـدان معنـا      ).22: 5يوحنـا  ( اين آيه با اين تعليم كه پدر تمام داوري را به پسر سپرده است مطابقت دارد

  . است كه او در مقام پسر انسان بر يهود و غيريهود داوري خواهد نمود

، بلكه او دارد عبارت باشـكوهي از يـك حقيقـت    ويدگ مياما پطرس در اينجا در مورد داوري سخن ن 43: 10
همـان  . ود از داوري اجتنـاب كـرد  شـ  ميهد كه چگونه د ميآورد، او شرح را بر زبان مي) evoregelical(انجيلي 

ايـن  . كه جميع انبياء عهد عتيق گفته بودند، هر كه به نام مسيح ايمان آورد، آمرزش گناهـان را خواهـد يافـت    گونه
تجربـه  ايـا مايـل هسـتيد بخشـش گناهـان را      . ودش ميها خاص اسرائيل نيست، بلكه تمام جهان را شامل ارمغان تن

  !نمائيد؟ پس به او ايمان آوريد
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. بر همه آناني كه كالم را شـنيدند، نـازل شـد    القدس روحاين سخنان هنوز بر زبان پطرس بود كه  44-48: 10
اين براي حاضران در خانه نشاني بود بر اينكـه كرنيليـوس و   . نمودند آنها همه به زبانها متكلم شده، خدا را تمجيد

را  القدس روحند وانت ميها نيز يدند امتد ميزاده همه از اينكه حاضران يهودي. اندرا يافته القدس روحاش اهل خانه
هود و غيريهود تمايزي قايـل  او دريافته بود كه خدا ميان ي. اما پطرس به اين نيز بسنده نكرد. بيبند در حيرت افتادند

  . نيست، از اين رو اعالن نمود كه اهل خانه كرنيليوس بايد تعميد يابند
نجات اين افراد غيريهودي بـه همـان   . اندرا چون ما نيز يافته القدس روحايناني كه : به اين عبارت توجه نماييد

ديگـر  يـا   صحبتي از حفـظ شـريعت، ختنـه،    هيچ. ايمان ساده –طريقي كه يهوديان نجات يافته بودند، حاصل شد 
  . رسوم در كار نبود

  : بر غيريهوديان را نيز مورد توجه قرار دهيد القدس روحنحوه دريافت 
  ).44آيه ( كالم را شنيدند، به عبارتي ايمان آوردند. 1
  ).47، 44آيه ( را يافتند القدس روح. 2
  ).48آيه ( تعميد يافتند. 3

ورد نزول روح بر يهود و هم غيريهود، هنگامي كه خدا به خاطر نام خود انسانها را از اين ترتيبي است كه در م
  . واند، حاكم استخ ميتمام ملل دنيا فرا

چندان جاي تعجب نيست كه پس از اين كار عظيم روح خدا در قيصريه ايمانداران از پطرس خواهش نماينـد  
  . روزي چند در آنجا توقف نمايد

از . انـد به سرعت به يهوديه رسيد كه پطرس به امتها بشارت داده است و آنجا نجات يافتـه اين كالم  1-3: 11
. اين رو، هنگامي كه پطرس به اورشليم بازگشت، از سوي اهل ختنه در مورد خوردن با غيريهوديان بازخواست شد

به عنوان مثـال،  . گذشته خود بودنداهل ختنه دراينجا اشاره به كساني دارد كه يهودي زاده بوده و هنوز در بند انكار 
آنهـا  . مند شود بايـد ختنـه شـود   آنها بر اين باور بودند كه غيريهودي براي اينكه بتواند از بركات كامل خداوند بهره

  . ردند كه خوردن پطرس با غيريهوديان عملي اشتباه بوده استك ميهنوز گمان 

رويـاي   –اي از آنچه كه رخ داده بود بـه دسـت داد   پطرس براي دفاع از اين عمل خود شرح ساده 4-14: 11
براي همكـاري بـا آنهـا، و     القدس روحظرفي كه نازل شد، ظهور فرشته بر كرنيليوس، فرستادگان كرنيليوس، فرمان 

خدا به طور مشخص و بارزي كار كـرده بـود، مخالفـت و مقاومـت بـا سـخنان        كه از آنجا. القد بر امتهانزول روح
  . دش ميه مخالفت با خداوند قلمداد پطرس به منزل

  : در پيغام پطرس نكات مختلف ديگري افزوده شده است، كه در باب قبل به آنها اشاره نشده بود
  ).5آيه ( از آسمان مستقيماً به نزد او آمد.. .او گفت كه چادري. 1
  ).6آيه ( او گفت كه به آن نيك نگريست. 2
  ).12آيه ( برادر از يافا همراه او به قيصريه رفتند افزايد كه ششپطرس اين را نيز مي. 3
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وانيم كه فرشته به كرنيليوس وعده داد كه پطرس به او سـخناني خواهـد گفـت كـه بـدانها او و      خ مي 14در آيه . 4
اين آيه يكي از داليل اصلي بر رد اين موضوع است كـه كرنيليـوس   . اش نجات خواهند يافتتمامي اهل خانه
  . طرس نجات نيافته بودپيش از ورود پ

: 10در اعمال . بر غيريهوديان نازل شد القدس روحبر طبق گزارش پطرس، به محض شروع سخنان او  15: 11
پر واضح است كه او تازه شروع . پس از لحظاتي سخن گفتن رخ داده باشد القدس روحسد كه نزول ر ميبه نظر  44

   .جاري شد القدس روحبه سخن گفتن كرده بود كه 

سـپس وعـده   . درنگ پطرس پنطيكاست را به خاطر آوردبر امتها نازل شد، بي القدس روحهنگامي كه  16: 11
كه قسمتي از ايـن وعـده در    او دريافته بود ».تعميد خواهيد يافت القدس روحبه «خداوند را در دهن او تازه شد كه 

  . ديگر در اين واقعه طيكاست تحقق يافته بود و بارپن

پس چون خدا خواسته تا روح خـود را بـر   : سپس پطرس با اين سوال در مقابل طرفداران ختنه ايستاد 17: 11
پس منِ پطرس كـه باشـم كـه بتـوانم خـدا را       ،...كه قبالً بر يهودياني كه ايمان آورده بودند همان گونهامتها بريزد، 

  ممانعت نمايم؟

و آنجا پي بردند كه دست خدا در تمام اين امو . ختگزارش پطرس اين مسيحيان عبراني را متقاعد سا 18: 11
بلكه خدا را تمجيـد نمودنـد   . ديگر اثري از اعتراضات آنها نبود. دخالت داشته است و از اين رو تغيير موضع دادند

  .استكه به امتها نيز توبه حيات بخش را عطا كرده 

  

  )30-19: 11( تأسيس كليسا در انطاكيه) ب

بـه بيـاني ديگـر،    . رددگـ  مـي به جفايي كه به سبب شهادت استيفان عارض شده بود باز اكنون روايت  19: 11
  . وقايعي كه در آيات بعدي شرح داده شده، پيش از ايمان آوردن كرنيليوس رخ داده است

  : آناني كه به سبب اذيتي كه در مقدمه استيفان بر پا شد متفرق شدند تا 
) لبنان امـروزي (تداد شمال غربي درياي مديترانه كه شامل صور و صيدون ، سرزمين ساحلي باريك در امفنيقيه -1

  . دش مي
  . قبرس، جزيره بزرگي در شمال غربي درياي مديترانه -2
  ).ليبي امروزي(قيروان، شهري بندري در ساحل شمالي آفريقا  -3

  . آنها انجيل را به هيچ كس به غير از يهود و بس موعظه ننمودند اين حالبا 

جا خبرخوش را به يونانيان اعـالن  «اي از ايمانداران قبرس و قيروان به انطاكيه رفته و در آاما عده 20-21 :11
دبليـو  . اف. بشارت آنها با بركت همراه بود و جمعي كثير ايمان آورده به سوي خداونـد بازگشـت كردنـد   . نمودند
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ع قابل توجه است، ما حتي نام يكي از اين افراد را نيز در تمام اين وقاي اعتبار شدن مقام گراييبي«: ويدگ ميگرانت 
   ».انيمد مين

انطاكيه در مسير رودخانه . آمددر راستاي گسترش كليسا به شمار مي شناساندن مسيحيت به انطاكيه گامي مهم
آن  د و بـه شـ  مـي اين شهر سومين شهر امپراطـوري روم قلمـداد   . اُزتس در سوريه و شمال فلسطين واقع شده بود

ازاينجا بود كـه بعـدها پـولس و همراهـانش بـه سـفر بشـارتي خـود ادامـه داده          . اندلقب داده »پاريس دنياي كهن«
  . خبرخوش را به گوش امتها رساندند

كه خبر احياي روحاني به كليساي اورشليم رسيد، تصميم گرفتـه شـد برنابـاي مهربـان و     هنگامي  22-24: 11
داشتني در همان نگاه اول پي برد كه خداوند به طـرز عجيبـي در   اين مرد دوست. خوش قلب به انطاكيه اعزام شود

چقدر خوشايند بود . ند، از اين رو همه را نصيحت نمود كه با جديت به خداوند بپيوندندك ميميان غيريهوديان كار 
جـا بـود گروهـي    «ه او در آهنگامي كـ ! و ايمان از اين كليساي نوپا ديدار كند القدس روحكه اين مرد صالح و پر از 

  . دش ميالبته اتحاد با كليساي اورشليم نيز حفظ . بسيار به خداوند ايمان آوردند

. او بود كه سولس را به رسوالن اورشليم معرفي نمود! سپس برنابا سولس طرسوسي را به ياد آورد 25-26: 11
از آن هنگـام تـاكنون او در   . امـان بمانـد  سپس سولس را به سرعت از شهر دور كردنـد تـا از توطئـه يهوديـان در     

برنابا كه مشتاق بود سولس را در امر خدمت ترغيب نمايد و از سويي ديگر كليساي انطاكيه . ردب ميطرسوس به سر 
نظيـر  اين گروه بـي . را از تعليم وي برخوردار سازد، براي طلب سولس به طرسوسي رفت و وي را به انطاكيه آورد

  . ادندد ميساي آنجا كار كرده خلقي بسيار را تعليم يكسال تمام با كلي
ترديدي نيست كه اين لقب در آن هنگـام  . در انطاكيه بود كه براي اولين بار شاگردان به مسيحي مسحي شدند

  . مايه ننگ جامعه بود، اما از آن پس تمام كساني كه نجات دهنده را دوست دارند اين نام را به خود گرفتند
  : اردد مياظهار ارت استو. اي. جي

انطاكيه براي هميشه در تاريخ مسيحيت نامي آشنا خواهد بود، زيرا كه گروهـي  «: گفته است (F.B. Meyer)مير . بي. اف
از شاگردان ناشناسي كه مقامي در كليسا نداشتند و به خاطر اذيت سولس از اورشليم گريخته بودند، به خـود جـرأت دادنـد كـه     

  ».ن بشارت داده و ايمان آوردگان را بدون توجه به آيين ابتدايي يهوديت در يك كليسا گرد هم آورندانجيل را به يونانيا
دند، هيچگـاه چنـين   شـ  ميود اعزام ش مياگر اين ايمانداران از سوي يك سازمان امروزي كه خدمت تنها به يك فرد سپرده 

مسـكوت   القـدس  روحاست كه در يك كليساي معمولي عطاياي  انگيزچقدر غم. دش مياي نصيب تاريخ كليسا ندوره پيروزمندانه
كه يك گروه كوچك از ايمانداران براي رسـيدگي  تا زماني . انند، چرا كه ايماندار معمولي فرصت خدمت نداردم ميو پنهان باقي 

خـدا را شـكر   . ودشـ  يمـ كالم بشارت داده ندارند، يك چيز هميشه ثابت است، و آن اينكه هيچگاه  بگيربه خود يك شبان حقوق
اگر قرار بـود كـه آنهـا بـراي      .براي تمام معلمان داوطلب كانون شادي، و معلمان كتاب مقدس و افراد به اصطالح معمولي كليسا

  . اندم ميهاي خود عاجز تأمين هزينهردند ديگر كليسا در ك ميخدمات خود حقوقي دريافت 

اما آن همـواره بـا كليسـاي    . ها گرديدنتشار انجيل ميان امتگرچه انطاكيه تبديل به مركزي براي ا 27-30: 11
ه بعـدي تصـويري   واقعـ . صميمانه بود اورشليمف كه مركزي براي بشارت ميان يهوديان بود، در تماس و مشاركت

  .است از اين حقيقت
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به آنها عطا  القدس روح انبياء ايمانداراني بودند كهاين . كه انبيايي از اورشليم به انطاكيه آمدنددر همين ايام بود 
ردند و آنها را براي ايمانـداران  ك ميآنها مكاشفاتي از خدا دريافت . را بخشيده بود كه همچون دهان خدا عمل كنند

يكي از ايشان، اغابوس نام، پيشگويي كرد كه قحطي شديدي برتمامي ربع مسكون پديـد خواهـد   . مودندن ميبازگو 
شاگردان در انطاكيه به سرعت تصميم گرفتند اعانتي براي بـرادران  . قيصر رخ داداين قحطي در ايام كلوديوس . آمد

اين امر مطمئناً شهادتي تكان دهنده بود بر اينكه ديوار جدايي ميـان  . كه ساكن يهوديه هستند بفرستندمسيحي خود 
فـيض  . ن برداشته شـد ها در حال فرو ريختن بود، و اين عداوت تاريخي توسط صليب مسيح از ميايهوديان و امت

آنهـا هـر يـك بـر     . خدا در اين شاگردان كه به يكدلي، به طور خود انگيخته، و همه به يك اندازه دادند ظاهر شـد 
سـد هـر يـك    ر مـي امروز، به نظـر  «: دبليو گرانت با اندوه فراوان نوشته است. اف. حسب مقدور خود اعانتي دادند

  ».به نسبت ثروت خود كمترين هديه را بدهنداندكي از مازاد خود، و ثرتمندترين افراد 
اين اولين باري است كه نام كشيشان در چارچوب . اين مبلغ به دست برنابا و سولس نزد كشيشان فرستاده شد

انـيم كـه ايـن    د مين. بودندچرا كه در كنيسه نيز مشايخ . تفكر كشيشان براي يهوديان آشنا بود. آيدبه ميان ميكليسا 
در كليساهاي غيريهودي كشيشان را رسوالن يا نمايندگان آنها . ر اورشليم به اين مقام منصوب شدندمردان چگونه د

ذكر شـده   9-6: 1و تيطس  7-1: 3هاي كشيشان در اول تيموتائوس صالحيت ).5: 1؛ تيطس 23: 14( زيدندگ ميبر
  .است

  

  )23-1: 12( جفاي هيروديس و مرگ او) پ

او هيروديس  .اين بار جفا از سوي هيروديس پادشاه بود. بر كليسا ادامه يافت وقفه شيطانحمالت بي 1-2: 12
او كه . كلوديوس امپراطور روم او را به پادشاهي يهوديه برگزيده بود. آگريپاي اول، فرزند ارشد هيروديس كبير بود

مـش  عاقب همـين خـط  او در ت. واست هر چه بيشتر يهوديان را خشنود سازدخ مياشت د ميشريعت موسي را نگاه 
  . بود كه دست تطاول بر بعضي از كليساها دراز كرد و يعقوب برادر يوحنا را به شمشير كشت

او همان يعقوبي بود كه به همراه يوحنا و پطرس در كوه تبديل هيئت در كنار خداونـدمان حضـور داشـت؛ و    
  . ار مسيح بنشينندمادر او بود كه درخواست نموده بود تا دو پسرش در پادشاهي مسيح دركن

يعقوب توسط دشمن كشته شد، اما . هدد ميهاي خدا با قوم خود را به دست اين باب بررسي زيبايي از طريق
ايمـان بـه   . كه چرا پطرس ترجيح داده شد رسدپ ميمنطق انساني از خود . اسايي رهايي يافتپطرس به طرز معجزه

  : اندد ميحكمت و محبت خدا توكل دارد، چرا كه 

  دا گرداند مباركآن مصيبتي كه خ
  منفعت است بهر ما

  نامبارك و آن منفعتي كه باشد
  مصيبت است از بهر ما

    در نظر ما هست خطاو آن رأيي كه 
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  همان نيكويي است بهر ما
  اگر باشد اراده ناب خدا

 (Fredrick W. Faber)فابر . فردريك دبليو

. هيروديس ترغيب شد كه همان كار را با پطرس انجام دهـد  يهود را پسند افتاد كهقتل يعقوب چنان  3-4: 12
همچنـين  . دشـ  مـي اي محسـوب ن ايام فطير بود و قتل افراد در تعطيالت مذهبي چنـدان عمـل شايسـته    اين حالبا 

ردند، از اين رو هيروديس دسـتور داد  ك ميدرگير مراسم خود بودند كه به اين كار چندان توجهي ن آن قدريهوديان 
پطرس را ) متشكل از چهار سرباز(شانزده سرباز در چهار دسته رباعي . در اين فاصله در زندان نگاه دارند پطرس را
  . ردندك مينگهباني 

رد، مخصوصاً اينكه مرگ يعقوب براي آنها مبـرهن شـده   ك ميكليساي اورشليم پيوسته براي پطرس دعا  5: 12
-نيروي دعاي صادقانه و پيوسته از هيروديس و جهنم قوي«: دارد مياظهار  (G. C. Morgan)سي مورگان . جي. بود

   ».تر بود

در حـالي كـه ميـان دو سـرباز بـه      پطرس در شبي كه هيروديس قصد بيرون آوردن وي را داشت،  6-11: 12
. دراينجا را پيروزي ايمان ناميـده اسـت  شخصي خفتن پطرس .زنجير بسته شده بود، در خواب عميقي فرو رفته بود

و  ).18: 21يوحنا ( آوردو اين وعده خداوند را كه حتي در روزهاي پيري نيز زندگي خواهد كرد را به ياد ميشايد ا
ناگهان فرشته خداوند ظاهر . ل رساندد پيش از موعد مقرر وي را به قتوانت مياز اين رو يقين داشت كه هيروديس ن

  . ه پهلوي پطرس زد و به او گفت كه بزودي برخيزدفرشته ب. شد، و نور عظيمي سلول زندان را در خود فرو گرفت
فرشته با عبارات كوتاه و مختصر به پطرس گفت كـه لبـاس پوشـيده و نعلـين     . درنگ دستبندها فرو ريختبي

از . پطرس با بهت و حيرت از عقب فرشته روانه گرديد. خود را بر پا كند و رداي خود را بپوشد و از عقب او برود
هنگامي كه به دروازه آهني رسيدند، آن به طور خودكار باز شد، گويي كه چشم . وم زندان گذشتنداول و د قراوالن

پس از اينكه از يك كوچه گذشتند، فرشته محو شد، و پطرس به خود آمد و دريافت كه خداونـد  . الكترونيكي دارد
  . آسايي او را از دست هيروديس و يهوديان رهانيده استبه طرز معجزه

شاگردان در خانه مريم مادر يوحنـاي   پس چون دريافت كه چه شده است، با خود انديشيد كه احتماالً 12: 12
احتماالً جلسه دعاي آنها بسيار طوالني بود، زيرا كه رهايي پطـرس از  . ملقب به مرقس به دعا كردن مشغول هستند

  . زندان در ساعات اوليه صبح رخ داده بود

آمد تا بفهمد، امـا هنگـامي كـه    ) يوناني رز(كنيزي رودانام . كوبيد و منتظر ماند پطرس در خانه را 13-15: 12
او دوان دوان بازگشت تا اين خبرخوش را به ! هيجان زده شد كه نتوانست در را بگشايد آن قدرشنيد پطرس است 

ـ   . كساني كه در حال دعا بودند اعالم نمايد ي او را ديوانـه خطـاب   آنها گمان بردند كه او ديوانه شـده اسـت، و حت
احتمـاالً او بايـد فرشـته    «آنهـا گفتنـد،   . او تأكيد كرد كه حقيقتا پطرس پشت درب ايستاده است اين حالكردند، با 

  . فت كه او پطرس استگ مياما او با قاطعيت  ».محافظ او باشد
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يدنـد  د مـي د؛ اما آنها از اينكـه  اناين ايمانداران همواره به خاطر دعاهاي ترديدآميز خود مورد انتقاد قرار گرفته
اما چنين انتقادهايي از روي آگـاهي از وضـعيت خودمـان    . دعاهايشان پاسخ داده شده است شگفت زده شده بودند

به جاي اينكه از ديگران انتقاد كنيم، بايد اطمينان يابيم كه خدا حتي به دعاهايي كه چاشني ايمانشان كم است . باشد
  . مه بيشتر دوست داريم ايمانداران ناباور باشيمما ه. هدد مينيز جواب 

و سـرانجام هنگـامي كـه در را گشـودند او     . وبيدك ميدر اين اثنا، پطرس بر درگاه ايستاده و در را  16-17: 12
او بالفاصله آنها را ساكت گردانيد و . وارد شد و شك و ترديد از آنها زايل گرديد، و تبديل به شادي فراوان گرديد

را  و ساير بـرادران ) احتماالً پسر آلفائوس(ختصري از رهايي از دست آنها داد، و از آنها خواست كه يعقوب شرح م
  . غيرممكن است كه پي ببريم او در اين هنگام به كجا رفته است. آگاه سازند و از آنجا به جايي ديگر رفت

خود نيست و وحشت همه آنها را  بخت ديدند كه پطرس در جاينگونو چون صبح شد سربازان  19، 18: 12
در حقيقـت،  . اي نداشتندكنندهسربازان پاسخ قانع. دش ميبراي هيروديس ني اين تجربه تلخي محسوب . فرو گرفت

از اين رو او دستور داد كه آنها را به قتـل  . احتماالً ناتواني آنها در توجيه اين مسأله خشم پادشاه را بيشتر برانگيخت
  . دار شده خود را تسكين بخشدرو او به قيصريه رفت تا غرور جريحهاز اين . رسانند

بنا به داليلي كه براي ما ناشناخته است، هيروديس با اهـل صـور و صـيدون كـه از بنـادر تجـاري آن        20: 12
مردم اين شهرها از ورود هيروديس به قيصريه سود جسته بـه تملـق و چاپلوسـي در    . روزگار بودند خشمگين شد

از اين رو بالسـتس نـاظر خوابگـاه    . چرا كه معيشت آنها به ورود گندم از يهودا بستگي داشت. او پرداختندحضور 
  . پادشاه را ميانجي قرار داده، و از طريق وي خواهان احياي روابط ديپلماتيك شدند

آنها . ايدروزي هيروديس در لباس و جواهرات ملوكانه بر تخت نشست تا براي مردم سخنراني نم 21-23: 12
او هيچ تالشي در جهت رد اين ادعا انجام نداد، و نه جالل  »!آواز خداست نه«ادند، د ميبا شور و هيجان فرياد سر 

 44اين واقعه در سـال  . از اين رو، فرشته خداوند او را زد و بيماري وخيمي او را فرو گرفت و بمرد. را به خدا داد
  . م رخ داد

به قتل رسانده بود تا يهوديان را خشنود سازد، به دست او كه قادر اسـت هـم    بدينسان شخصي كه يعقوب را
  .آنچه خود كاشته بود را درو نمودهيروديس . جسم را نابود ساخته و هم جان را به جهنم افكند كشته شد

  

  )28: 14 – 24: 12( غالطيه: اولين سفر بشارتي پولس) ت

خدا خشم انسان را به جهت حمد خود به كار گرفت، و . افتي ميدر آن هنگام انجيل پيوسته گسترش  24: 12
 رداند، اما مشـورت خداونـد قـائم اسـت    گ مياو مشورت امتها را باطل  ).10: 76مزمور ( ندك ميباقي خشم را مهار 

   ).11، 10: 33مزمور (
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ايايي كـه از انطاكيـه   سولس و برنابا مأموريت خود را در اورشليم به پايان رساندند، و هدپس از اينكه  25: 12
به همراه داشتند را به دست ايمانداران در اورشليم رساندند، به انطاكيه برگشته و يوحناي ملقب به مرقس، پسرخاله 

انيم كه آيا برنابا و سولس به هنگام مرگ يعقوب، زنـداني شـدن   د مين ).10: 4كولسيان ( برنابا، را همراه خود بردند
  . رشليم بودند يا نهپطرس و مرگ هيروديس در او

برخـي حتـي   . شكاف بارزي بين كتاب اعمال ايجاد كـرده اسـت   13بسياري از مفسران بر اين باورند كه باب 
از اين پس پولس رسول جايگـاه بـارزي   . مارندش ميرا جلد دوم كتاب اعمال بر 13فراتر رفته و ادامه كتاب از باب 

  . ودش ميركزي براي انتشار انجيل ميان غيريهوديان يرد، و انطاكيه سوريه تبديل به مگ ميبه خود 

گرفته بود، به جاي اينكه شخصي در ايـن  خوانديم كليسايي در انطاكيه شكل  11كه در باب  همان گونه 1: 13
به طور خاص در اين كليسـا پـنج   . شبان منصوب گردد، جماعت عطاياي گوناگوني داشتنديا  كليسا به عنوان خادم

ايـن عطـا را    القـدس  روحكه قبالً هم گفتيم نبـي شخصـي اسـت كـه از      همان گونه. وردخ ميچشم نبي و معلم به 
در . نـد ك ميود و او نيز آنها را به جماعت ايمانداران بيان ش ميدريافت نموده كه مكاشفاتي از سوي خدا بر او نازل 

معلمـان اشخاصـي هسـتند كـه     . گويي كننـد ند وقايع آينده را پيشوانت ميحقيقت انبياأ دهان خداوند هستند، و غالبا 
فهم براي ديگران شرح داده و تفسير اند تا كالم خدا را به شكلي ساده و قابل اين توانايي را يافته القدس روحتوسط 
  . نمايند

  : اسامي انبياء و معلمان بدين شرح است
 در اينجا نام او قبل از همـه . نموديم نظير مسيح و همكار وفادار پولس را به شما معرفياين خادم بي. برنابا. 1

  . ذكر شده است و شايد اين بخاطر سابقه بيشتر او در ايمان و خدمت به مسيح باشد
شايد از جوامع يهودي افريقا يا  زاده،نيم كه او يهوديك ميما از نام او چنين استنباط . شمعون ملقب به نيجر. 2

  . بوده باشد
: 11( او از اولين كساني بود كه به انطاكيه آمده و خداونـد عيسـي را بشـارت داد   احتماالً . لوكيوس قيرواني. 3

20.(  
جالب . از وي به عنوان برادر رضاعي هيروديس تيتراخ نام برده شده است). همان محنايم عهدعتيق(مناحم . 4

بود كه به مسيح ايمان است كه بدانيم او كه با هيروديس آنتيپاس شرور دوستي نزديك داشت، يكي از اولين كساني 
  . لقب تيتراك بيانگر اين مهم است كه هيروديس بر بخش چهارم پادشاهي پدر خود سلطنت نمود. آورد

آخـرين،  «گرچه نام او در اين فهرست آخرين نفر است، اما او تبديل به تجسم زنده حقيقت شـد،  . سولس. 5
  ».اولين خواهد شد

ه كليساي اوليه كليساي كامالً يكپارچه بوده و رنگ پوست و نـژاد در  اين حقيقت هستند كاين پنج نفر بيانگر 
  ».مهم نيست كه تو كه هستي بلكه متعلق به چه كسي هستي: معيار سنجش اين بود كه «. آن مطرح نبود

. اين معلمين و انبياء به جهت روزه و دعا گرد هم جمع شده بود، احتماالً كليسا نيز در كنار آنهـا بودنـد   2: 13
ايد كه مقصود از عبارت در عبادت خدا و روزه مشغول بودند، اين باشد كه آنها وقت از چارچوب متن چنين برمي
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هاي مشروع جسـم را انكـار كـرده و خـود را بـا      آنها با روزه گرفتن خواسته. رداختندپ ميخود را به دعا و شفاعت 
  . پردندس ميتمركز بيشتر به مسايل روحاني 

آمدند؟ آيا نامعقول است كه بپنداريم آنها به خاطر بـاري كـه نسـبت بـه     عا نمودن گرد هم ميچرا آنها براي د
آمدند؟ ثبت كتاب مقدسـي حـاكي از آن اسـت كـه اي يـك      ردند گرد هم ميك ميبشارت دنيا بر دوش خود حس 

مـولي امـروزي داشـته    مع »جلسه دعاي«دعاي طوالني شبانه نبوده، بلكه يقيناً اين دعا ماهيتي جدي و عميق از يك 
  . است

اين . به آنها گفت كه برنابا و سولس را براي كار خاصي كه در نظر داشت جدا نمايند القدس روحبه هنگام دعا 
اگر اين تنها يك تأثير بود، محال بود . ودش ميمحسوب  القدس روح گمان يكي از داليل اثبات شخصيتموضوع بي

رد؟ گرچه پاسـخ مشخصـي   ك ميه پيغام خود را به انبياء و معلمان منتقل چگون القدس روح. كه چنين توصيف شود
يـا   شـمعون، لوكيـوس   –از طريق يكي از اين انبياء سخن گفتـه اسـت    القدس روحبه آن داد، اما احتماالً  وانت مين

  . مناحم
اين ترتيب بـرعكس   اما هنگامي كه آنها به انطاكيه بازگشتند. در اينجا نام برنابا پيش از سولس ذكر شده است

  . شد
وي از اهميـت  در هدايت كليساي اوليه و حساسيت شـاگردان بـه هـدايت     القدس روحاين آيه در تاكيد نقش 

  . بسياري برخوردار است

سپس شمعون، . و روزه ادامه دادنداراده خود را آشكار نمود، آنها به دعا  القدس روححتي پس از اينكه  3: 13
اين عمل به منزله منصوب نمودن شخص بر يك مقـام خـاص   . ابا و سولس دست گذاردندلوكيوس و مناحم بر برن

بلكه ايـن تنهـا نمـادي از    . هندد مينبود، آنگونه كه امروزه مقامات كليسا براي تفويض اختيارات چنين كاري انجام 
ه منصوب كردن اشـخاص  اي كچنين عقيده. آنها را بدان فراخوانده است القدس روحمشاركت آنها در مأموريتي كه 

مقـدس و ديگـر وظـائف    به مقامي خاص را تبديل به يك رسم كرده است، كـه طـي آن اختيـارات انجـام مراسـم      
  : اردد مياظهار  (Barnhouse) بارنهاوس. نايي در عهد جديد نداردود هيچ مبش ميكليسايي به يك شخص اعطا 

ين است كه تنها از يك شخص تمام عطايايي كـه بـراي رهبـري    اخطاي بزرگ ما در روشهاي امروزي انجام امور كليسايي 
از او . از اين رو، ممكن است كليسايي چند صد نفر عضو داشته باشد اما تنها يك نفـر شـبان آن باشـد   . الزم است را انتظار داريم

 8-6: 12طايي كـه در روميـان   در حقيقت معموالً بر اين باورند كه از هشت ع. ود كه موعظه كرده، تسلي دهد و غيرهر ميانتظار 
عطاي جماعت . ذكر شده است هفت عطا از وظائف خادم منصوب شده است، در حالي كه سهم جماعت تنها عطاي هستم است

  . اما چنين چيزي در اينجا ناكارآمد است. چيست؟ عطاي آنها پرداخت هدايا است
موعظه نمايد؟ ترديدي نيست كه هـر گـاه كـه يـك     د وانت ميممكن است شخصي از خود بپرسد كه آيا يك عضو معمولي 

رشـد اعضـاي   . عضو معمولي از كالم خدا پيغامي دريافت نمايد او بايد اين عطا را به كار برده و در هر فرصتي آن را بيـان كنـد  
  . استاي طريق عهد جديدي انجام امورر در –اشد ب ميو گامي در جهت صحيح  ت ميمعمولي بسيار حائز اه

آنهـا در  . خداوند بودنـد اطر آوريم كه برنابا و سولس حدود هشت سال قبل از اين زمان در خدمت بايد به خ
اكنون خـادمين همكـار   . را تجربه كرده بودند »دستگذاري دستهاي سوراخ شده«آنها . خدمت مسيح تازه كار نبودند
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انجيـل بـه غيريهوديـان ابـراز     شـارت  آنها در انطاكيه با اين عمل تنها اتحاد خود را با اين مأموريت خـاص يعنـي ب  
  . ردندك مي

 »مـرخص نمودنـد  «براي كار يا  »آنها را مرخص نمودند«اللفظي، عبارت روانه نمودند، تنها همان مفهوم تحت
  . است

هـدف ايـن سـفر    . ادامه دارد 26: 14وقايع اين سفر تا باب . آيه آغاز سفر اول بشارتي پولس استاين  4: 13
سـفر سـوم بشـارتي شـامل بازديـد از      . سفر دوم بشارتي انجيل را به يونان بـرد . سياي صغير بودبه آبيشتر بشارت 

زحمات پولس يك دوره . كليساهاي آسياي صغير و يونان بود، اما بيشتر روي ايالت آسيا و شهر افسس متمركز بود
دنبال نماييم، مكانهايي كـه او از آنجـا    براي اينكه بهتر بتوانيم سفرهاي پولس را( يردگ ميزماني پانزده ساله را در بر

  .)ايمتر چاپ كردهول با حروف درشتديدار كرده را براي بار ا

مـايلي   16اين دو خادم شجاع مسيح ابتدا از انطاكيه سوريه به سـلوكيه رفتنـد، يـك شـهر بنـدري در حـدود       
  . آنها از آنجا از راه دريا به جزيره قبرس رفتند. انطاكيه

س از اينكه وارد سالميس، در ساحل شرقي قبرس شدند از كنايس مختلفي ديـدار كـرده و كـالم    آنها پ 5: 13
ادند تا كالم خدا را خوانده د ميمعموالً در كنايس رسم بود كه به هر شخصي فرصتي . خدا را در آنجا موعظه كردند

با و سولس با رفتن به كنايس در واقـع  برنا. يوحناي مرقس نيز مالزم ايشان بوددر اين هنگام . و آن را تشريح نمايد
  . ردندك مياين دستور الهي كه انجيل ابتدا بايد به گوش يهود برسد را اجرا 

انها از سالميس حركت كرده و تمام طول جزيره را طي كـرده تـا بـه پـافس در سـاحل غربـي قبـرس         6: 13
  . سالميس بزرگترين شهر تجاري جزيره بود و پافس پايتخت آن. رسيدند

باريشوع به معني پسر ( در آنجا شخصي يهودي به نام باريشوع را ديدند كه نبي كاذب و جادوگر بود 7-8: 13
. مقـام اجرايـي جزيـره داشـت    يا  اين جادوگر صميميت خاصي با سرجيوس پولس، والي رومي ).اريشوعيا  عيسي

او بيايند كـالم  لس را طلب نمود تا نزد هنگامي كه اين مرد برنابا و سو. والي جزيره مردي فهيم توصيف شده است
خدا را به وي تعليم دهند، آن جادوگر سعي نمود تا در اين امر دخالـت نمايـد، احتمـاالً او توسـط شـرير هـدايت       

  . د تا در برابر انجيل مانع ايجاد كندش مي
  . سيمايي استيقيناً اين اسم بي. است »مرد دانا«او عليما ناميده شده است كه به معناي  8در آيه 

انست سرجيوس پولس مشتاقانه در پي حقيقت است، و از سويي ديگـر جـادوگر   د ميسولس كه  19-10: 13
شد،  القدس روحپر از ا به صراحت بيان شده است كه سولس در اينج. پروايي او را توبيخ نموددشمن حقيقت، با بي

سـولس بـه دقـت بـه چشـمان      . را بـه زبـان آورد  تا مبادا كسي چنين تصور كند كه وي به قوت جسم اين سخنان 
سولس فريب نام باريشوع را نخورد، . جادوگر خيره شده و او را محكوم نمود كه از هر نوع مكر و خباثت پر است

وقفـه در جهـت   آن جادوگر دشمن هر راستي بـود و بـي  . او آن نقاب را فرو ريخت و عليما را فرزند ابليس خواند
  . ردك مي تحريف حقيقت خدا تالش
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آميزي كه به عنوان يك رسول در وي نهاده شده بود، اعالن نمود كه عليما براي سولس با اقتدار تأديب 11: 13
او سعي نموده بود ديگران همچون والي جزيره را در تاريكي روحاني  كه از آنجا. مدتي به نابينايي دچار خواهد شد

در همان ساعت، غشاوه و تاريكي او را فرو گرفـت، و او  . ي تنبيه گرديدنگاه دارد، او خود با ابتال به نابينايي جسم
  . مود شخصي را يافته تا او را راهنمايي كندن ميشت و سعي گ ميكورمال كورمال به اطراف خود 

ذيرفتند، بلكه ديگـران را  پ ميعليما را تصويري از ملت اسرائيل برشمرد، كه نه تنها عيسي خداوند را ن وانت مي
در نهايـت  . نتيجه آن شد كه خدا چشمان عدالت اسرائيل را بست، البتـه بـراي مـدتي   . اشتندد مياز اين كار باز  نيز

  . بقيت توبه كار ملت اسرائيل به سوي عيسي بازگشته و به مسيح بودن او ايمان خواهند آورد

ز همـه او تحـت تـأثير تعلـيم     پر واضح است كه والي تحت تأثير اين تنبيه الهي قرار گرفت، اما بيش ا 12: 13
او تبديل به يك ايماندار حقيقي به خداوند عيسي گرديد، و اين اولين نشـان فـيض   . برنابا و سولس قرار گرفته بود

  . در اولين سفر بشارتي بود
و . ند تا نـام يهـودي شـائول   ك مياز نام غيريهودي سولس استفاده ) 9آيه (كه لوقا در اين روايت توجه نماييد 

  . اي است به گسترش روزافزون انجيل در ميان غيريهوديانفاده از نام پولس اشارهاست

يرد در عبارت پولس و رفقايش كامالً مشهود گ مياين حقيقت كه پولس دراينجا جايگاه بارزي به خود  13: 13
ايالـت رومـي در    پمفليه يـك . شمال غربي و پرجه پمفليه حركت كردندآنها از راه دريايي از پافس به سوي . است

سـتروس  رودخانه س پرجه پايتخت آن بود، و هفت مايل دورتر از دريا و در امتداد. ساحل شمالي آسياي صغير بود
(Cestrus) واقع شده بود .  

شـايد او از بشـارت   . هنگامي كه آنها به پرجه رسيدند يوحناي مرقس از آنها جدا شده و به اورشليم بازگشت
پولس اين جدايي او را پشت كـردن بـه خـدمت دانسـت و از اينجهـت      . ردب ميندان لذت نانجيل به غيريهوديان چ

اين امر شكافي بين پولس و برنابا ايجاد كرد، كـه باعـث شـد    . اجازه نداد كه مرقس در سفر دوم او را همراهي كند
 2( ا به خود جلب نمودسرانجام مرقس اعتماد پولس رسول ر ).39-36: 15( آنها راه خود را از يكديگر جدا سازند

  ).11: 4تموتائوس 
  . جزئيات ديگري در مورد سفر به پرجه ثبت نشده است

. اين شهر تقريبا در يكصد مايلي شمال پرجـه واقـع شـده بـود    . ايستگاه بعدي انطاكيه پسيديه بود 14-15: 13
مقدسه خوانـده شـد، روسـاي    پس از اينكه از كتب . باري ديگر اين دو منادي صليب در روز سبت به كنيسه رفتند

. آميـز بـراي قـوم دارنـد    نصيحتكهنه دريافتند كه اين ميهمانان يهودي هستند و از آنها سوال نمودند كه آيا كالمي 
  . افتي ميآزادي اعالن حقيقت انجيل در كنايس نبايد براي مدت زيادي ادامه 

ت دهـد، برپـا ايسـتاده و در كنيسـه     واست اين فرصت عالي بشارت انجيـل را از دسـ  خ ميپولس كه ن 16: 13
طرح اصلي خطابه او اين بود كه با بيان تاريخ يهود بستري فـراهم سـازد تـا شـنوندگان     . شروع به سخن گفتن كرد

يهودي خود را به وقايع زندگي و خدمت مسيح ارتباط دهد، و سپس به تأكيد فراوان به قيام مسيح تأكيـد ورزد، و  
  . دهنده را اعالن نمايد و آنها را از خطر نپذيرفتن وي آگاه سازد آمرزش گناهان از طريق نجات



 

� 	�  �  

فعلي كه بـه متحمـل شـد ترجمـه     . خدا به مدت چهل سال در بيابان متحمل حركات قوم اسرائيل شد 17: 13
. اي مشتق شده است كه بيشتر بار معنايي مثبت دارد، يعني نيازهاي شخصي را بـرآورده سـاختن  0شده است، از واژ

  .اختس ميوند علي رغم شكوِه و شكايتهاي اسرائيل خواسته آنها را برآورده خدا

13 :18   

ردد به دوران پارتريارخهـا و  گ ميند احتماالً برك ميچهارصد و پنجاه سالي كه پولس در اينجا ذكر  19-22: 13
  . يردگ ميتا دوره داوران را در بر

و چـون پادشـاهي خواسـتند،    . خـدا داوران را بـه قـوم داد   . ..پس از ورود آنها به كنعان تا زمان سموئيل نبـي 
همچون ديگر امتها، خدا شائول بن قيس را از سبط بنيامين تا چهل سال به ايشان داد؛ و او به مدت چهل سـال بـر   

خـدا  . نااطاعتي از مسند حكومت برداشته شد و داود به جاي او برانگيختـه شـد  شائول به خاطر . آنها سلطنت نمود
-با نقل  22آيه . ندك ميداود ارزش بسياري قايل بود و او را مرغوب دل خود يافت كه به تمامي اراده او عمل  براي

  . همراه است 14: 13سموئيل  1و  20: 89هايي از مزمور قول

كـه شخصـي در    همان گونه. هدد ميپولس به نرمي موضوع را از داود، به ذريت او يعني عيسي تغيير  23: 13
شايد ما قدر اين را ندانيم كه چقدر » . دش ميها در موعظه پولس به مسيح ختم تمام راه« : وص گفته استاين خص

اي است كه خـدا بـه آنهـا وعـده داده     شجاعت الزم است كه به قوم اسرائيل اعالن كنيم عيسي همان نجات دهنده
  !آنها عادت نداشتند كه از اين چارچوب به عيسي نگاه كنند. است

مقصود ( پيش از آمدن مسيح. رددگ ميپس از اين مقدمه كوتاه پولس به خدمت يحيي تعميددهنده باز  24: 13
اين بدان معنا اسـت كـه   . ، يحيي تمام قوم اسرائيل را به تعميد توبه موعظه نموده بود)پيش از آغاز خدمت او است

آنها بايد با تعميـد  . سيح را اعالن نموده بود، و به قوم گفته بود كه با توبه كردن براي آمدن او آماده شونداو آمدن م
  . ادندد مييافتن در رود اردن توبه خود را نشان 

او حتي تا روزهاي . يحيي حتي براي يك دقيقه هم به خود اجازه نداد كه خود را مسيح موعود بپندارد 25: 13
در . رزيد كه او آن شخص نيست كه انبياء در مورد آمدنش پيشـگويي كـرده بودنـد   و ميت خود اصرار پاياني خدم

  . او حتي اليق گشادن نعلين او نبود، همان كسي كه آمدنش را خود اعالن كرده بودحقيقت 

مود كه كـالم  پولس شنوندگان خود را برادران و ابناي آل ابراهيم خطاب قرار داد، و به آنها يادآوري ن 26: 13
خدا به شاگردان . عيسي براي گوسفند گمشده خانه اسرائيل آمده بود. اين نجات ابتدا نزد ملت اسرائيل فرستاده شد

  . گفته بود كه ابتدا اين پيغام را به گوش آنها برسانند

ي نبردند كه پ. اما قوم دراورشليم، و روساي ايشان او را به عنوان همان مسيحاي موعود نشناختند 27-28: 13
هايي كه راجع به مسيح شـده بـود را در   هنگامي كه آنها پيشگويي. انداو همان كسي است كه انبياء درباره او نوشته

درعوض آنها با فتـوي دادن بـر   . ردند كه اين سخنان در مورد عيسي ناصري باشدك مينيدند، تصور نش ميهر سبت 
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علت قتل در وي نيافتند، او را به پيالطس تسـليم نمودنـد تـا كشـته     و هر چند هيچ . وي همان كالم را اجرا كردند
  . شود

اشاره بـه آن دسـته از قـوم يهـود دارد كـه بـا        )آنها(در قسمت اول اين آيه ضمير سوم شخص جمع  29: 13
در قسمت دوم اين آيه ضمير سوم شخص جمع اشـاره دارد بـه   . هاي كالم را اجرا كردندنپذيرفتن مسيح پيشگويي

  . سف اهل رامه و نيقوديموس كه با محبت فراوان جسد خداوند عيسي را دفن نمودنديو

و . اين حقيقت كه عيسي از ميان مردگان برخاست به وضوح در اين آيـه نشـان داده شـده اسـت     30-31: 13
  . كرد د انكارش ميآناني كه همراه او از جليل به اورشليم آمده بودند هنوز زنده بودند و شهادت آنها را ن

سپس پولس رسول اعالن نمود كه وعده مسيح كه به پدران ما در عهد عتيـق داده شـد در عيسـي     32-33: 13
بـر   7: 2پولس تولد مسيح را تحقق مزمـور  . لحم به حقيقت پيوستاين وعده ابتدا در تولد او در بيت. تحقق يافت
البته اين آيه بدان معنا نيسـت كـه    ».ا توليد نمودمتو پسر من هستي، من امروز تو ر«ويد، گ ميخدا  ي كهشمرد، جاي

او از ازل پسر خدا بود، اما در تجسم به عنوان پسـر  . لحم به اين دنيا آمد پسر خدا شدعيسي از هنگامي كه در بيت
  . نبايد دليلي بر انكار ازليت پسر بودن مسيح به كار رود 7: 2مزمور . خدا خود را ظاهر ساخت

او را از مردگان برخيزانيد تا ديگر هرگز راجع بـه فسـاد   خدا . ردازدپ ميقيام خداوند عيسي  به 34آيه  34: 13
درك اين  ».به بركات قدوس و امين داود براي شما وفا خواهم كرد«: ندك مينقل  3: 55پولس سپس از اشعيا . نشود

ـ ت مـي ارتبـاطي  مسيح چـه  بين اين آيه در اشعيا و قيام . نقل قول براي خواننده عادي كمي دشوار است د وجـود  وان
  ود كه قيام نجات دهنده با عهد خدا با داود ارتباط داشته باشد؟ ش ميداشته باشد؟ چگونه 

در . خدا به داود وعده يك پادشاهي ابدي داد و اينكه از ذريت او شخصي تا ابد بر اين تخت خواهد نشسـت 
هي او پس از مدتي پايدار ماند، اما پس از آن اسرائيل به پادشا. اين بين داود درگذشت و جسد او به خاك بازگشت

. نسل داود ادامه يافت تا اينكه پس از سالها به عيسي ناصري رسـيد . مدت چهارصد سال روي پادشاه به خود نديد
گرچه يوسف پدر واقعي او نبود اما از نظـر  . او از طريق يوسف تمام حقوق قانوني تاج و تخت داود را به ارث برد

  . دش ميخداوند عيسي از طريق مريم نيز يكي از فرزندان داود محسوب . دش ميشرع و قانوني پدر او محسوب 
او . ابـد ي مـي رزد كه بركات قدوسي كه به داود وعده داده شده است همـه در مسـيح تحقـق    و ميپولس تأكيد 

رخاسته است و با قدرت تا به ابد به او از مردگان ب ي كهاز آنجاي. ذريت داود است كه بر تخت داود خواهد نشست
  . وشدپ ميهاي ابدي عهد خدا با داود در مسيح جامه عمل هد؛ جنبهد ميحيات خود ادامه 

ند، مـورد تأكيـد   ك مي نقل 10: 16پولس رسول از مزمور  ي كه، جاي35اين موضوع باري ديگر در آيه  35: 13
به عبارتي ديگر از آنجايي كه خداوند عيسـي   ».ساد را ببيندتو قدوس خود را نخواهي گذاشت كه ف«يرد، گ ميقرار 

  . او ديگر مرگ را نخواهد ديد، و نه بدن او فساد را. از مردگان برخاسته بود، مرگ ديگر بر او قدرتي نداشت
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سته در مـورد خـود سـخن گفتـه     وانت ميرا خود به زبان آورد، ولي او ن 10: 16گرچه داود مزمور  36-37: 13
امـا  . ونكه داود در زمان خود اراده خدا را خدمت كرده بود، درگذشت، و جسد او به خاك بازگشت نمـود چ. باشد

  . خداوند عيسي در روز سوم از مردگان برخاست، پيش از اينكه جسد او فساد را ببيند

گناهـان را  پولس بر مبناي كار مسيح كه قيام او مهر تأييد الهي بر آن بـود، اكنـون قـادر بـود آمـرزش       38: 13
به وساطت او به ما از آمرزش گناهان «: به سخنان او توجه نماييد. همچون يك حقيقت زنده به ايشان معرفي نمايد

   ».ودش مياعالم 

ست عادل شمردگي كامل و رايگـان را  وانت ميهمچنين پولس اكنون . اما موضوع حتي فراتر از اين بود 39: 13
  . ست به آن جامه عمل بپوشاندوانت ميبود كه شريعت موسي هرگز ن اين آن چيزي. به آنها اعالن نمايد

عادل شمردگي عمل خداست كه طي آن او گناهكاراني را كه پسر او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود 
ي اسـت كـه در نظـر خـدا بـه حقيقـت       اين يك عمـل قـانون  . مايدن ميبپذيرند عادل محسوب كرده و آن را اعالم 

ـ ت مي خدا. ودش مياز هرگونه اتهامي كه بر وي است مبري  و طي اين عمل شخص گناهكار يونددپ مي د شـخص  وان
گناهكار را به طور منصفانه تبرئه نمايد، چرا كه مجازات گناهان او به طور كامل توسط عمل نيابتي خداوند عيسـي  

  . مسيح بر روي صليب پرداخت شده است
هـا عـدالت را بـه    د در برخي زمينهوانت ميبرسد كه شريعت موسي تنها  در نگاه اول، ممكن است چنين به نظر

شريعت هرگـز  . هاي ديگر نيز عادل شمرده شودد توسط مسيح در بسياري از زمينهوانت ميارمغان آورد، اما شخص 
كـه  مقصود پولس در اينجا ايـن اسـت   . ست محكوم كندوانت ميست حتي يك نفر را عادل گرداند؛ آن فقط وانت مين

اي كـه  گنـاهي بي –د توسط ايمان به مسيح از هر اتهامي كه بر وي وارد شده است عادل شمرده شود وانت ميانسان 
  . ست به ارمغان بياوردوانت ميشريعت موسي هيچگاه ن

ساند كه ممكن است هر كس وسوسه ر ميسپس پولس پسغام خود را با اين هشدار جدي به پايان  40-41: 13
: 1و امثـال   14: 29و شايد قسمتهايي از اشـعيا  (ند ك مينقل  5: 1او از حبقوق . نجات خدا را بپذيرد شود تا ارمغان

هد به اينكه چنـان وحشـتي بـر آنهـا عـارض      د مي، در آنجا كه خدا حقير شمارندگان كالم خود را هشدار )24-31
احتماالً ايـن پيشـگويي بـه ويرانـي     . كرد تر به آنها گفته بود اما آن را تصديق نخواهندپيشخواهد كرد كه هر چند 

ـ ت مـي رد اشاره دارد، اما همچنين ب ميميالدي در روزگاري كه پولس در آن بسر  70اورشليم در سال  د اشـاره بـه   وان
  . ذيرندپ ميداوري ابدي كساني باشد كه پسر او را ن

دان خداپرست كه به يهوديـت  هنگامي كه جلسه كنيسه به پايان رسيد، بسياري از يهوديان و جدي 42-43: 13
اين دو خادم خداوند آنها را به سخنان صـميمانه  . روي آورده بودند با اشتياق فراوان از عقب پولس و برنابا افتادند

  . تشويق نمودند كه به فيض خدا ثابت باشند

ـ  . يك هفته بعد پولس وبرنابا به كنيسه بازگشتند تا به سخنان خود ادامه دهنـد  44: 13 ه تمـامي شـهر   قريـب ب
  . خدمت اين دو مبشر فداكار تأثير عميقي بر بسياري از مردم بر جاي نهاد. فراهم شدند تا كالم خدا را بشنوند
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آنهـا آشـكارا بـه    . باعث شد يهود از حسد و خشم پر شوند» پيغام غريب « محبوبيت اين  اين حالبا  45: 13
  . به آنان هجوم آوردندمخالفت با پولس برخاستند و با سخنان عنان گسيخته 

اين پيغام را به يهوديان آنها شرح دادند كه آنها ابتدا بايد . پولس و برنابا به همين سادگي نترسيدند 46-47: 13
آنها اين پيغام را نپذيرفته بودند و خود را ناشايسته حيات جاوداني شمرده  ي كهاز آنجاي اين حالبا . ردندك مياعالم 
اگر براي جدايي از سـنت يهـود چنـين    . اعالن نمودند كه پيغام انجيل را به امتها خواهند رسانداين مبشرين . بودند
در حقيقت خدا در اين آيـه از مسـيح سـخن    . يوستپ ميبايد به تحقق  6: 49اي الزم بود، پس سخنان اشعيا اجازه

روح خـدا بـه خـادمين مسـيح اجـازه       اما ».تو را نور امتها ساختم تا الي اقصاي زمين منشاء نجات باشي«: ويدگ مي
  .چرا كه نور و نجات توسط آنها به امتهاي غيريهودي خواهيد رسيد. هد تا اين سخنان را درباره خود برشمرندد مي

شادي بسـياري در ميـان امتهـا    گرچه اعالن نجات براي امتها يهوديان را خشمگين ساخت، در عوض  48: 13
اي از برگزيـدگي  اين آيه عبـارت سـاده  . ات جاوداني مقرر بودند ايمان آوردندبراي حيتمام كساني كه . پديد آورد

به طور قطع كتاب مقدس اين تعليم را . بايد به ارزش ظاهري اين آيه پي برد و بدان ايمان آورد. مقتدرانه خدا است
ز سـويي ديگـر ايـن آيـه در     البتـه ا . اي را براي ايمان به مسيح برگزيده بـود هد كه خدا پيش از بنياد عالم عدهد مي

برگيرنده اين تعليم نيز است كه انسان از نظر اخالقي آزاد است كه خداوند عيسي مسيح را به عنوان نجات دهنـده  
انسان هر دو از حقايق كتاب مقدس هستند، و هر دو بايـد   برگزيدگي الهي و مسئوليت. خود پذيرفته و نجات يابد

سد در ذهن انسان بين اين دو تضـادي وجـود داشـته    ر ميدر حالي كه به نظر . رندبه يك اندازه مورد تأكيد قرار گي
  . ندك ميباشد، بايد گفت در نظر خدا هيچيك ديگري را نقض ن

اگر قرار بـود تمـام انسـانها بـه حـق خـود       . يرند و نه به عمل خداگ ميانسانها با انتخاب خود زير لعنت قرار 
آيـا او چنـين حقـي    . خشـد ب مياما خداي فيض پايين آمده و برخي را نجات . ددنش ميبرسند، بايد همه آنها هالك 

آموزه از پيش برگزيدگي ايمانداران توسط خدا جايگاه صحيح او را به عنوان حاكم اين جهـان  . دارد؟ البته كه دارد
اگـر سـخنان   . كـرد ند و نيز هيچگاه ناعادالنه انتخاب نخواهد ك ميند، كسي كه به انتخاب خود هر كاري ك ميحفظ 

  : را به ياد آوريم بسياري از مشكالت ما در مورد اين موضوع برطرف خواهد شد (Erdman)اردمان 

او از حاكميت خود در جهت محكوم نمودن انسانهايي كه بايـد نجـات يابنـد     اين حالحاكميت خدا مطلق است؛ اما با «
  ».ود كه لياقت آنها هالكت بودش ميند، بلكه حاكميت او منجر به نجات اشخاصي ك مياستفاده ن

اين موضـوع خـود گـروه    . علي رغم مخالفت يهوديان، كالم خدا در تمام آن نواحي منتشر گشت 49-50: 13
گرويـده  يهوديان چند زن ديندار را كه به يهوديت . مخالف را برانگيخت تا در برابر آنها ايستاده مانع كارشان شوند

و همچنـين اكـابر شـهر را بـراي مقاصـد      . ودند را بر عليه اين مبشران شـورانيدند بودند و در نزد مردم متشخص ب
اين هجوم جفا و زحمت باعث شد پـولس و برنابـا بـه اجبـار از آن منطقـه خـارج       . شريرانه خود تحريض نمودند

  . شدند

نـده و بـه سـوي    ، خاك پايهاي خود را برايشان افك)11: 10 ؛5: 9لوقا (آنها بر طبق تعيم خداوند  51-52: 13
نشيني قلمداد كنند، چرا كـه  عقبيا  مسيحيان نبايد اين واقعه را به منزله شكست اين حالبا . ايقونيه حركت كردند
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ايقونيه، در شرق و شمال انطاكيه در آسياي صغير قرار داشـت  . گرديدند القدس روحوانيم آنها پر از خوشي و خ مي
  . مناسيش ميكه امروز آن را به نام قونيه 

در ايقونيه نيز به مانند ديگر شهر كنيسه وجود داشت و پـولس و برنابـا بـر طبـق رسـمي كـه ميـان         1-2: 14
روح خدا با چنان قدرتي در كالم كار كرد كه جمعـي كثيـر   . يهوديان آن زمان حاكم بود اجازه يافتند تا موعظه كنند

اين امر غضب يهوديـاني را كـه   . د عيسي ايمان آوردنداز يهوديان و امتهايي كه به يهوديت گرويده بودند به خداون
در . ا را اغوا نمودند و با برادران به انـديش سـاختند  انجيل را رد كرده بودند برانگيخت و آنها در عوض دلهاي امته

ايمان عامل تحريك جفا و اذيت بر عليه رسوالن بودند، گرچه خودشـان مسـتقيما در جفـا    كتاب اعمال يهوديان بي
  . شوندمودند تا به اهداف خبيث خود نايل ن ميآنها امتها را تحريك . لت نداشتنددخا

انستند كه زحمت در راه است، اما با دليري به اعـالن نـام خداونـد ادامـه دادنـد،      د ميگرچه مبشران ما  3: 14
. آنهـا را تأييـد نمـود   خداوندي كه به آنها قدرت داد تا آيات و معجزات ظاهر سازند و بدينوسيله ذات الهي پيغـام  

تنها بـدين معنـا اسـت كـه معجـزه      » آيات « واژه . آيات و معجزات دو واژه متفاوت براي اشاره به معجزات است
  . پيغامي در بر دارد، در حالي كه واژه معجزه حاكي از آن است كه معجزه بهت و حيرت به همراه دارد

برخـي همدسـتان يهـود بودنـد، و     . يعي تفرقه ايجاد شـد تنش در ميان مردم شهر، به طور طببا آغاز  4-7: 14
ايمان بر سر رسوالن هجوم آوردند تا آنها را مورد ضرب و جرح قـرار  ها و يهود بيسرانجام امت. برخي با رسوالن

 –براي اينكه از سنگسار شدن بگريزند به لستره و دربه كه هر دو از شهرهاي ليكائونيه بود پنـاه آوردنـد   آنها . دهند
آنها بدون اينكه از اشتياق و حرارت خود بكاهند به بشارت انجيل درتمامي . اي بود در آسياي صغيرليكائونيه منطقه

  . آن منطقه ادامه دادند
در ديگر موارد جفا در . هنگامي كه پولس و برنابا تهديد شدند كه سنگسار خواهد شد به ليكائونيه فرار كردند

يستند و ا ميچرا آنها در يك مقطع زماني . انندم ميا علي رغم خطر و تهديد در همانجا ينيم كه آنهب ميحين خدمت، 
بزرگتـرين اصـل هـدايت در كتـاب اعمـال      . توجيه دقيقي ارائـه نمـود   وانت ميريزند؟ به نظر نگ ميموارد در برخي 

آنها با سكن بودن . دردنك مياين اشخاص در صميميت و اتحاد نزديك با خداوند زندگي . است القدس روحهدايت 
براي آنها هدايت روح از هر قائده و اصل از پيش تعيـين  . دندش ميآوري از سوي او هدايت در وي به طرز اعجاب

  . تر بودشده مهم

او هنگامي كه سـخن  . مبشرين ما در لستره به مردي برخوردند كه از شكم مادر، لنگ متولد شده بود 8-9: 14
گرچه در كالم نوشته . پولس به نحوي پي برد كه اين مرد ايمان شفا يافتن دارد. وي شدنيد، مجذوب ش ميپولس را 

نشده كه پولس چگونه به اين موضوع پي برد، اما ما بر اين باوريم كه يك مبشر حقيقي توانايي تشخيص وضـعيت  
يـا   انـد آنها اندكي كنجكاو شـده او قادر است به آنها بگويد كه آيا . ند را داردك ميروحي افرادي كه با آنها برخورد 

  . اينكه به خاطر احساس گناهكار بودن ذهنشان مغشوش شده است



 

� 		  �  

. برجسته و خرامان گرديـد .. .به محض اينكه پولس به آن مرد فرمان داد كه بر پايهاي خود بايستد 10-12: 14
توجه همگان را  ي خود را بلند كردگمان پولس صدابي كه اين معجزه در ميان مردم انجام شد، و از آنجا كه از آنجا

ميان مردم اين جنبش شـكل   در حقيقت در. به خود جلب نمود و خلق بسياري تحت تأثير اين معجزه قرار گرفتند
مردم گمان بردند كـه خـدايان آنهـا در    . گرفت كه برنابا را مشتري و پولس را عطارد خوانده و آنها را پرستش كنند

بنا به داليلي كه مشخص نيست آنهـا بـه برنابـا همچـون رئـيس خـدايان       . نندك ميديدار  قالب اين دو مبشر از آنها
  . آور مشتري برشمردندپولس سخن گفته بود، او را عطار، پيام كه از آنجا. نگريستند

ا اند؛ از اين رو از هيكل بيرون آمده بحتي كاهن مشتري اطمينان يافته بود كه خدايان به شهر آنها آمده 13: 14
تـرين شـكل   اين حركـت زيركانـه  . گاوان و تاجها كه براي قرباني در نظر گرفته بود به سوي دروازه شهر روانه شد

بزرگترين خطري . ها و جفاهاتر از انواع مختلف مخالفتند، خطرناكك ميخطري است كه ايمان مسيحي را تهديد 
از جفا، اين است كه مردم مايل باشند بيشتر بـه او  تر ند، حتي خطرناكك ميكه همواره يك خادم مسيحي را تهديد 

  . توجه نمايند، نه بر مسيح

برنابا و پولس در ابتدا نفهميدند كه خلق قصد انجام چه كاري را دارند، زيرا كـه آنهـا زبـان    . الف 14-15: 14
ارنـد آنهـا را همچـو    اما به محض اينكه بر مبشرين ما مبرهن شد كـه مـردم قصـد د   . انستندد ميبومي ليكائونيه را ن

سـپس در  . هاي خود را دريدند، و اين عمل آنها در واقع نمادي از اعتراض و اندوه بودخدايان پرستش كنند، جامه
آنها خدا نبودند، بلكـه آنهـا   . مردم افتادند و با سخنان دلسوزانه به آنها در برابر اين عمل احمقانه هشدار دادندميان 

هدف آنها آگاه ساختن مردم از اين خبرخوش بود كه بايد از . يكائونيه صاحبان علتها بودندنيز انسان و مانند اهالي ل
  . جان به سوي خداي حسي رجوع كنندهاي بياين بت

بلكه آنهـا  . جالب توجه است كه پولس وبرنابا براي اين غيريهوديان از عهد عتيق نقل نكردند 17 –ب 15: 14
ايـن  . ها و اعصار موضوع جالبي براي غيريهوديان بوداز نمودند كه در تمام قرنسخنان خود را با داستان خلقت آغ

حتي پس از آن . ها را واگذاشت كه در طرق خود رفتار كنندمبشرين شرح دادند كه خدا در طبقات سلف همه امت
و فصـول بـارآور بـه    ... ارانيدب مياو بود كه باران را . نيز شواهدي دال بر وجود خدا در خلقت براي آنها فراهم بود

اين عبارت اخير روش نمادين از بيان اين مطلـب  . اختس ميو شادي پر آنها بخشيده بود، دلهاي آنها را از خوراك 
اد پـر  د مـي آنها را نيز با شاديي كه از خوردن غذا به آنهـا دسـت   است كه خدا با فراهم كردن غذاي جسم آنها، دل 

  . اختس مي

  . مردم با اكراه از قرباني كردن براي خادمين دخاوند دست كشيدند. ه مطلوب داداين پيغام نتيج 18: 14

آنها موفق شدند توده مـردم را  . يهوديان از انطاكيه و ايقونيه به دنبال پولس و برنابا به لستره آمدند 19-20: 14
ون خدايم تكريم نمايند اكنـون  واستند آنها را همچخ ميهمان افرادي كه . با خود بر عليه مبشران كالم متحد سازند

  . اندپولس را سنگسار كرده و از شهر بيرون كشيدند و پنداشتند كه او را كشته
  : در مورد اين قسمت بسيار بجا و شايسته استاظهارات كلي 
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نگيزترين تصوير غلط اآميز است، و او را از باور نفرتو چرا؟ نپذيرفتن اداي احترام از سوي مردم لستره براي انسان بسيار توهين
هند؛ و مانع ايجـاد كـردن در   د ميانسانها باتكريم و تجليل انسانها خود را جالل . ازدس مياز كساني كه قصد پرستش آنها را داشت دور 

آنهـا بـه   . در اينجا نيز چنين بود. ودش ميحتي مرگ كساني كه تنها به دنبال جالل دادن خدا هستند، يا  اين راه به زودي تبديل به خشم
تغيير دهند، به تهمت يهوديان كه معموالً تحقير  )6: 28لس را خدا انگاشتند اعمال كه پو(جاي اينكه فكر خود را همچون اهالي سليطه 

بگذراننـد همچـون يـك نبـي     ردند و قصد داشتند برايش قربـاني  ك ميدند گوش فرا دادند، و همان كسي را كه چندي قبل تكريم ش مي
  . اي به بيرون شهر كشيده، رهايش كردندكردند و او را همچون مردهدروغين سنگسار 

ذكـر شـده اسـت، بايـد      2: 12اي است كه در دوم قرنتيـان  اگر اين همان واقعه. آيا پولس واقعاً به خاطر سنگسار شدن مرده بود
چـون شـاگردان   . ايي به حيـات بازگشـت  آسبهترين توصيف اين واقعه اين است كه او به طور معجزه. انستد ميگفت كه او خود نيز ن

  . گرد او ايستادند برخاسته، به شهر درآمد و فرداي آن روز با برنابا به سوي دريه روانه شد

وضـوع در ايـن حقيقـت    ايـن م . سالمت شخصي براي مبشرين در درجـه اول اهميـت قـرار نداشـت     21: 14
. ره، همانجايي كه پولس سنگسـار شـد بازگشـتند   به لست.. .كامالض مشهود است كه چون در آن شهر بشارت دادند

   »قدرت بازگشت و احياي سريع«: شدك مياين واقعه اين جمله را به نصوير 
هنگامي كه . گرچه نام تيموتائوس در اينجا ذكر نشده است، اما احتماالً او در اينجا با موعظه پولس ايمان آورد

اعمـال  ( ذاشـتند گ ميك شاگرد بود، برادران بسيار به او احترام پولس رسول از لستره ديدن كرد، تيموتائوس هنوز ي
لزوماً بـدين  ) 2: 1تيموتائوس  1(اين حقيقت كه پولس او را فرزند واقعي او در ايمان ناميده  اين حالبا ).1-2: 16

لس يـك  پيروي از الگوي زندگي و خـدمت پـو  احتماال او با . معنا نيست كه پولس او را براي مسيح صيد كرده بود
  . بوده است »فرزند حقيقي«

كليسـا در آنجـا    ي كـه هنگامي كه كار آنها در لستره به پايان رسيد، دوباره از ايقونيه و انطاكيـه پسـيديه، جـاي   
آنها تنها از بشارت كالم و صيد جانهـا  . بود» پيگيري امور « هدف آنها از اين بازديد . تأسيس شده بود ديدن كردند

آنها پس از اين كار به دنبال اين بودند كه ايمانـداران را در  . دش ميي آنها اين تنها آغاز محسوب برا. دندش ميقانع ن
  . ايمان مقدس رشد داده، به طور خاص توسط تعليم حقيقت كليسا و اهميت آن در نقشه خدا

  : ازدس ميخاطر نشان اردمان 

اهايي كـه در زمينـه اداره، بشـارت، تـداوم خودكفـا      يك برنامه صحيح بشارتي اين است كه هدف خود را در مورد كليسـ «
  ».اين همان هدف و برنامه پولس بود. هستند متمركز سازد

ماهيت پيگيري آنها تقويت دلهاي شاگردان و ثايت كردن مسيحيان در ايمان توسط تعليم از كالم خدا  22: 14
هـر   ي كـه مـاييم، در حـالت  ن ميو ما را اعالن «: توصيف نموده است 29-28: 1پولس اين فرايند را در كولسيان . بود

شم و مجاهده ك ميو براي اين نيز محنت . نيم و هر كس را كامل در مسيح عيسي حاضر سازيمك ميشخص را تنبيه 
  ».ندك ميماييم بحسب عمل او كه در من به قوت عمل ن مي

به همـراه  . بحبحه جفاها و مشكالت ثابت بمانند، تشويقي به موقع درسپس آنها را تشويق نمودند تا در ايمان 
ايـن موضـوع   . ايد داخـل ملكـوت خـدا گـرديم    ب ميبسيار هاي اين تشويق بايد به ياد داشته باشيم كه ما با مصيبت

هـر شخصـي بـه هنگـام     . اي است به ملكوت خدا در آينده كه ايمانداران در جالل مسيح شريك خواهند شداشاره
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 ايـن حـال  بـا  . ها هيچگونه ارزش نجـات بخـش ندارنـد   جفا و مصيبت. ودش مي يافتن تولد تازه وارد ملكوت خدا
ابند كه راه جالل اينده با مصيبتها همراه ي ميوند اين وعده را ش ميكساني كه در اين زمان با ايمان وارد ملكوت خدا 

  ).ب17: 8روميان ( »يم تا در جالل وي نيز شريك باشيماگر شريك مصيبتهاي او هست«. است

در اين هنگام مبشرين همچنين در هر كليسا كشيشان معين نمودند، در اين باره چند موشوع است كـه   23: 14
  : بايد مورد توجه قرار گيرد

عهد جديد افرادي بالغ و خداشناس بودند كه كليساي محلي را از نظر روحاني رهبـري  ) مشايخ(كشيشان  -1
  . اندران نيز ناميده شدههمچنين آنها اشقفان و ناظ. مودندن ميو هدايت 

بلكه اين عمل تنها هنگامي كه رسوالن . دندش ميدر كتاب اعمال كشيشان در بدو تأسيس كليسا منصوب ن -2
د تـا كسـاني كـه    شـ  مـي به عبارتي ديگر، در اثنا فرصتي فـراهم  . دش ميفتند انجام ر ميبراي بازديد از كليسا بدانجا 

  . رد مشخص شوندك ميت آنها را در اين امر هداي القدس روح
در اين زمان هنوز عهد جديد نوشته نشده بود . دندش مينمايندگان آنها انتاخب يا  كشيشان توسط رسوالن -3

ها واقف بودند، رسوالن بر يان صالحيت اين حالبا . هاي كشيشان تعاليم مشخصي ارايه شودتا در مورد صالحيت
  . تاب مقدسي را دارند تشخيص دهندو قادر بودند افرادي را كه شرايط الزم ك

هـاي  صـالحيت  ايـن حـال  بـا  . امروزه ما رسوالن را در اختيار نداريم كه براي ما كشيشان انتخاب نماينـد  -4
از اين رو هر جماعت محلي بايد قـادر باشـد   . براي ما به ثبت رسيده است 1و تيطس  3تيموتائوس  1كشيشان در 

  . مر شباني براي آنها مقرر كرده را تشخيص دهدافرادي را كه شرايطي كه خدا در ا
-براي ما غيرقابل باور است كه اين جماعت. پولس و برنابا پس از دعا و روزه ايمانداران را به خداوند سپردند

بـراي خداونـد بدرخشـند كـه خـود همچـون يـك         آن قدرها بتوانند درا ين مدت كوتاه از مبشرين تعليم بيايند و 
 ايـن حـال  با . پاسخ آن در قدرت عظيم روح قدوس خدا نهفته است. به حيات خود ادامه دهند كليساي خودگردان

. ردنـد ك مـي مردم در زندگي آنها حقيقت را جستجو . ظاهر شد اين قدرت در زندگي مرداني همچون پولس و برنابا
بسـيار  ) ل و هـم در سـخن  هـم در عمـ  (رد، و تأثير اين شهادت دو جانبه ك ميزندگي آنها، موعظات آنها را تقويت 

  . عظيم بود
بشارت انجيـل، تعلـيم بـه نوايمانـان، تأسـيس و       –نند ك مييك الگوي رسالتي را به ما معرفي  23تا  21آيات 

  . گسترش كليساها

آنجـا بـاري   . آنها پس از اينكه از نواحي پسيديه گذشتند، به سوي پنفليه در جنوب حركت كردند 24-26: 14
كردند، و سپس به سوي شهر آتاليه رفتند، و از آنجا از راه دريا به انطاكيـه در سـوريه رهسـپار     ديگر از پرجه ديدن

از انطاكيه بود كه آنها را به فيض خدا سپرده بودند براي آن كاري كـه  . و اين پايان سفر اول بشارتي آنها بود. شدند
  . به انجام رسانيده بود

مي كه كليسا جمع شدند تا گـزارش ايـن سـفر بشـارتي مـردان      چه لحظات پرشور و شعفي بود هنگا 27: 14
چگونه دروازه ايمـان   آنها با فروتني ايشان را مطلع ساختند از آنچه خدا با ايشان كرده بود و. بزرگ خدا را بشنوند
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چقدر خدا از مسأله بر سر اين نبود كه آنها براي خدا چه كاري انجام داده بودند، بلكه . ها باز كرده بودرا براي امت
  . اين خشنود بود كه توسط آنها كار خود را انجام داده است

اين دوره زماني را بين يـك تـا دو سـال تخمـين     . آنها مدت مديدي با شاگردان در انطاكيه بسر بردند 28: 14
  . نندز مي

  استراتژي بشارتنكاتي در باب 

يستند ز مييك گوشه ناشناخته از اين جهان  كه گروهي كوچك از شاگردان امي كه در واقعاً درك اين موضوع
هـر يـك از آنهـا    . انگيز استچنان ديد وسيعي در مورد بشارت به دنيا بيابند و آن را اجرا نمايند بر ما بسيار هيجان

  . خود را به اين كار سپرد و بدون انتظار در اين راه همت گمارد
آنهـا انجيـل را   . دش ميان يك وظيفه هر روزه انجام حجم بسياري از بشارت توسط ايمانداران محلي و به عنو

  . ردندك ميدر نواحي اطراف خود منتشر 
عالوه بر اين، رسوالن و ديگران از كشوري به كشوري ديگـر سـفر كـرده و انجيـل را بشـارت داده كليسـاها       

. فتندر مينترها با پيران گاهي اوقات جوا. ردندك ميهاي بزرگتر سفر در گروهيا  آنها جفت، جفت. مودندن ميتأسيس 
  . به عنوان مثال تيموتائوس و پولس

در مورد بشارت جمعـي بايـد   . بشارت فردي و بشارت جمعي –به طور اساسي دو روش عمده وجود داشت 
يـك  يـا   د، و غالبـاً از يـك موقعيـت جغرافيـايي    ش ميريزي انجام ها بدون برنامهتوجه داشت كه غالب اين بشارت

  . دش ميبحران آغاز 

د، و مبشر هم در ش ميها بر اثر فراهم شدن شرايط انجام كه در كتاب اعمال ثبت شده است، تمام بشارت همان گونهتقريباً 
  . ست خطابه خود را آماده سازد؛ تمام اين فرصتها غيرمنتظره بودندوانت مياين اثنا ن

نها يك اجراي يك ساعته نبود بلكه جاري گفته است، موعظه آ (E. M. Bounds)وندز اب. ام. كه اي همان گونه
  . شدن حيات بود

دند، اما اين هدايت غالباً توسط كليساي محلـي تأييـد   ش ميهدايت  القدس روحرسوالن وهمراهان آنها توسط 
وانيم انبيا و معلمان در انطاكيه بر برنابا و پولس دست گذاشتند و آنها را به سـفر  خ مياز اين سبب است كه . دش مي
وانيم كه تيموتائوس پيش از اينكه به همراه پولس اعـزام شـود،   خ ميباري ديگر  ).2: 13( ل بشارتي اعزام نمودنداو

و پـيش از سـفر دوم بشـارتي كليسـاي انطاكيـه      ) 2: 16( ره و ايقونيه را به خود جلب نموداطمينان برادران در لست
   ).40: 15( پارندس ميپولس و سيالس را به فيض خدا 

بر اين تصور هستند كه استراتژي آنها اين بود كه ابتدا به شهرهاي بـزرگ برونـد و در آنجـا كليسـاهايي      غالباً
. باشـد انگـاري  اين موضوع كمـي سـاده   شايد. آن برسدتأسيس كنند تا بدين طريق بشارت انجيل به نواحي اطراف 

فيليپس  القدس روح. بزرگيا  كوچك باشد بود، حال چه آن شهر القدس روحاصوالً استراتژي آنها پيروي از هدايت 
و نيز پولس را به ليبريه كه سيسـرو آن را  ) 40-26: 8( مرد تنها در مسير غزه هدايت نمود را از سامره به سوي يك
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بايد صـادقانه گفـت كـه مـا در كتـاب اعمـال يـك         ).10: 17( توصيف نموده، هدايت نمود »شهر خارج از مسير«
. نـد ك مـي بر طبـق اراده خـود عمـل     القدس روحينيم كه ب ميبلكه . ينيمب ميت و تغييرناپذير ناستراتژي جغرافيايي ثاب

  . كليساهاي محلي نيز هر جا كه به پيغام انجيل پاسخ مثبت دادند تأسيس گرديد
آنهـا در زمينـه اداره، مـالي و بشـارت     . خشيدندب ميو به آن ثبات ها كار بشارت را تداوم بخشيده اين جماعت

، 21: 14( ردنـد ك مـي كشيشان از كليساها بازديـد  رسوالن براي تقويت و تشويق جماعت و انتصاب . كفا بودندهود
  ).23: 14؛ 2، 1: 20؛ 41: 15 ؛22

يا  يساهاو گاهي با هدايايي كه از كل )34: 20؛ 3: 18( رسوالن در سفرهاي بشارتي گاهي اوقات خودكفا بودند
پولس براي تأمين معـاش نـه تنهـا خـود بلكـه       ).18-15، 10: 4فيليپيان ( دندش ميتأمين  نمود اشخاص دريافت مي

  ).34: 20( ردك ميخود كار همراهان 
كليسـاهي محلـي    اين حالرد، اما با ك ميپرد، و آنها را حمايت س ميگرچه كليساي محلي آنها را به فيض خدا 

ودند كه اين حق را داشتند وعده خدا را اعالم نماينـد  آنها نمايندگان آزاد خداوند ب. ردك ميآنها را كنترل و هدايت ن
  ).20: 20( و آنچه را كه براي جماعت مفيد باشد را دريغ ندارند

: 14( ادنـد د مـي آنها پس از پايان سفر بشارتي خود، به كليساي خود بازگشتند و از كارهاي خداونـد گـزارش   
  .ودش ميعصر و كليسايي محسوب اين الگويي خوب براي مبشرين در هر  ).23-22: 18؛ 26-28

  

  )35-1: 15( شوراي اورشليم) ث

نيـز توصـيف شـده     10-1: 2اي كه بر سر مسأله ختنه در كليساي انطاكيه درگرفت، در غالطيان منازعه 1: 15
هـيم، تنـي چنـد از بـرادران     د ميما اين دو روايت را در كنار يكديگر بررسي كرده و اين تصوير را به دست . است
موضوع پيغام آنها ايـن بـود كـه    . ين از كليساي اورشليم به انطاكيه سفر كردند و در ميان جماعت تعليم دادنددروغ

ايمان به خداوند عيسي مسيح كافي نبود، بلكه آنها بايد خود را زيـر  . غيريهوديان نيز بايد ختنه شوند تا نجات يابند
انجيل حقيقي فيض ايـن  . و مستقيم به انجيل فيض خدا نبود اي آشكارالبته اين حمله. ادندد ميشريعت موسي قرار 

فقـط نيـاز اسـت كـه     . هد كه مسيح آنچه كه براي نجات الزم بود را بر روي صليب به انجام رسـانيد د ميتعليم را 
اگر بخواهيم شـراط  . تحت حاكميت فيض همه چيز به خدا بستگي دارد و نه انسانها. گناهكار او را با ايمان بپذيرد

نجات يـك هديـه اسـت، و    . ودش ميا بپذيريم، پس ديگر اين يك هديه نيست، بلكه پرداخت يك دين محسوب ر
  . بر روي آن قيمت گذاشتيا  آن را كسب كرد وانت مين

انـد  انستند آنها آمدهد ميردند، چرا كه ك ميگرايي مخالفت پولس و برنابا به شدت با اين تفكر يهودي 2-3: 15
  . داران غيريهودي در مسيح عيسي را از آنها سلب نمايندتا آزادي ايمان

وانيم كه برادران در انطاكيه تصميم گرفتند پولس و برنابا و چند نفر ديگر از ايشان نزد خ مي 15در اعمال باب 
. اسـت ويد كه او با مكاشفه به آنجا رفته گ ميپولس  2: 2در غالطيان . در اورشليم براي اين مسأله بروند.. .رسوالن

روح خدا بر پولس آشكار نمود كه او بايد برود، و همچنين بركليساي . البته مطمئناً ميان اين دو تضادي وجود ندارد
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آنها در راه اورشـليم در نقـاط مختلفـي در فينيقيـه و سـامره      . انطاكيه آشكار نمود كه برادران را به همراه او بفرستد
ا را براي آنها تعريف نمودند كه اين امر شادي عظيمي در ميان آنها پديد هتوقف نمودند و داستان ايمان آوردن امت

  . آورد

و جزئيات كامل شـبارت  و كشيشان رفت  نپولس به محض رسيدن به اورشليم خود شخصاً نزد رسوال 4: 15
ه آنها به يهوديان ردند كه اين همان انجيلي است كك ميآنها نيز بايد اذعان . ها را براي ايشان شرح دادانجيل به امت

  . مودندن ميموعظه 

پر واضح است كه آن يك جلسه با حضور تمامي افراد كليسا بود چرا كه بعضي از فرقـه فريسـيان كـه     5: 15
ايمان آورده بودند، اعتراض نمودند كه غيريهوديان نيز بايد ختنه شده و سنن موسي را نگـاه دارنـد تـا بتواننـد بـه      

  . دمسيح باشندترين شكل ممكن شاگراصيل

بـا  . يد كه به هنگام تصميم نهايي تنها رسوالن و كشيشان در جمع حاضـر بودنـد  آ مياز اين آيه چنين بر 6: 15
  . حاكي از آن است كه تمامي كليسا نيز در آنجا حاضر بودند 12آيه  اين حال

گذشـته از  . ا را داردشايد با برخاستن پطرس گروه مخالف تصور كردند كه او قصد حمايت از آنهـ  7-10: 15
شنوندگان خـود خـاطر نشـان    پطرس به . اميد آنها به يأس تبديل شد اين حالبا . مختونان بوداينها پطرس، رسول 

ايـن واقعـه در خانـه    . ها ابتـدا از زبـان او كـالم بشـارت را بشـنوند     ساخت چند سال پيش خدا مقرر كرد كه امت
همـان  را  القـدس  روحود، ش مياين غيريهوديان باايمان به او نزديك  هنگامي كه خدا ديد دلهاي. كرنيليوس رخ داد

كـه ايـن    در آن هنگـام، خـدا نيـازي نديـد    . كه در روز پنطيكاست بر يهوديان نازل كرد به آنها نيز عطا نمـود  گونه
هـا را طـاهر   ها باشند، او بـه سـبب ايمانشـان دل آن   رد كه آنها از امتك ميبراي خدا فرقي ن. غيريهوديان ختنه شوند

پطرس از جماعـت پرسـيد   . ها را بر مبناي ايمان پذيرفته بود و نه نگاه داشتن شريعتخدا امت ي كهاز آنجاي. نمود
يوغي كه نه پدران آنها و نه خود آنهـا  ا بايد زير يوغ شريعت قرار دهند، نند كه امتها رك ميكه چرا اكنون آنها گمان 

خدمت شريعت فقط محكوم كردن بود، نـه  . چگاه كسي را نجات نداده بودشريعت هي. طاقت تحمل آن را نداشتند
  . شريعت آگاهي از گناه است و نه نجات از گناه. عادل ساختن

او اعتقاد خود را چنين شرح داد كه محـض فـيض خداونـد    . رأي نهايي پطرس شايسته توجه ما است 11: 15
. نيـز ) امتها(نجات خواهيم يافت، همچنان كه ايشان ) ديانيهو(است كه ما  )و نه نگاه داشتن شريعت(عيسي مسيح 

  . ابدي مياي و نژادي غلبه اما فيض در اينجا بر تبعيض و تمايزات فرقه

پس از اينكه پطرس به سخنان خود پايان داد، برنابا و پولس شرح دادند كه چگونه خدا غيريهوديان را  12: 15
  . با آيات و معجزات همراه ساخته استمورد توجه قرار داده و موعظه انجيل را 

پولس و برنابا در . ها گشودپطرس گفته بود كه چگونه خداوند توسط او در ايمان را به سوي امت 13-14: 15
اكنـون يعقـوب بـا    . آنها را در امر بشارت به امتها به كـار بـرد  ادامه شهادت خود را نيز افزودند كه چگونه خداوند 
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ايـن  . هدف كنوني خدا براي عصر حاضر اين است كه قومي از ميان امتها براي خـود برگزينـد  اقتدار بيان نمود كه 
  . گفته بود) پطرس(همان چيزي بود كه شمعون 

توجه نماييد كه او نگفت كه برگزيدن امتها تحقـق  . نقل نمود 12-11: 9سپس يعقوب از عاموس  15-19: 15
هـا  نداشتند كه ارمغـان نجـات بـراي امـت    پ ميجماعت نبايد . دارد نبوت عاموس است، بلكه با كالم انبياء مطابقت

خـدا از  . توسط خدا امري عجيب است، زيرا كه اين موضوع به طور واضح و آشكار در عهد عتيق بيـان شـده بـود   
  . پيش گفته بود كه غيريهوديان بايد اينچنين بركت بيايند و نه همچون يهوديان

شـيند و  ن مـي به سلطنت هزارساله است، هنگامي كه مسيح بر تخـت داود   اين نقل قول از عاموس نبي مربوط
بلكه او . مقصود يعقوب اين نبود كه اين نبوت در دوره او به تحقق پيوسته است. ها طالب خداوند خواهند شدامت

  . ها كه از هم اكنون آغاز شده است در راستاي نبوت عاموس در مورد آينده استگفت نجات امت
زي اين همان چي. ها را تفقد نمود تا قومي از ايشان به نام خود بگيردابتدا خدا امت: يعقوب چنين بود استدالل

غيريهودياني كه ايمان آورده بودند با يهوديـان ايمانـدار در    ).ادامه داردوهنوز نيز ( بود كه در حال تحقق يافتن بود
در آينده در مقيـاس  ) نجات امتها(د ش ميوچكتر انجام آنچه كه در آن هنگام در مقياس ك. كليسا محسوب گرديدند

هايي كه بر آنهـا  مسيح بازخواهد گشت، ملت اسرائيل را احيا خواهد نمود، و تمام امت. بزرگتر تحقق خواهد يافت
  . نام وي نهاده شده را نجات خواهد داد

بر اين باور بود كه اين مالقـات در   او. ها برشمرديعقوب آن وقايع معاصر با خود را مالقات اوليه خدا با امت
ايـن دو  . ها به هنگام بازگشت مسيح در مقام پادشـاه رخ خواهـد داد  مالقات آتي امت –راستاي نبوت عاموس بود 

  . واقعه گرچه كشابه يكديگر نيستند اما با نبوت عاموس مطابقت دارند
  : پس بياييد ترتيب وقايع را از نظر بگذرانيم

  . در عصر كنوني فيض) 14آيه (از ميان امتها قومي برگزيدن  -1
  ).16آيه ( احياي امت ايماندار اسرائيل به هنگام ظهور ثانوي مسيح -2
هايي كه بـر آنهـا نـام    جميع امت«ها در كالم به نام اين امت ).17آيه ( ها پس از احياي اسرائيلنجات امت -3

  . اندذكر شده »من نهاده شده
قسمتي از اين تفـاوت ناشـي از   . تفاوت داردكامالً با ترجمه عهد عتيق  12-11: 9وس نقل قول يعقوب از عام
اين نقل قول حتـي بـا ترجمـه     اين حالبا . رده استك مييعقوب از ترجمه يوناني نقل اين است كه به احتمال زياد 
ابتدا اين كالم را الهام نمود  ي كه درالقدس روحد اين باشد كه همان وانت مييك توضيح . هفتاد نيز كامال تفاوت دارد

د اين باشـد كـه در نسـخ    وانت ميعلت ديگر . هد ترتيب آن تغيير يابدد مياكنون نيز براي رفع مشكل موجود اجازه 
اي كـه  بر اين باور است كه يعقوب از ترجمـه  (Alford)آلفورد . وجود دارد هاي گوناگونييواشح 9عبري عاموس 

، چرا كه در غير اين صورت فريسيان هيچگاه نقل قول او را به عنـوان  ست نقل كردهمتداول عبري نزديك ا به متن
  . ذيرفتندپ مييك دليل ن
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يعقوب در سخنان خود گفته بود كه نقشه خدا براي عصر حاضر ايـن بـود   ). 16آيه (بعد از اين رجوع نموده 
يافت بلكه قومي از ايشان به نام خود خواهد البته همه آنها نجات نخواهند . ها بگشايدكه در ايمان را به سوي امت

هـا خوانـده شـد، خـدا     فزايد كه بعد ز اين، يعني پس از اينكه كليسا از ميان امـت ا مياكنون يعقوب اين را . گرفت
. ند و آن را برپا خواهد كردك ميند و خرابيهاي آن را باز بنا ك ميرجوع نموده و خيمه داود را كه افتاده است باز بنا 

اي از احيـاي خـانواده   احياي خيمـه داود نمونـه  . اش استمه داود عبارتي نمادين براي اشاره به خانه و خانوادهخي
پس اسرائيل مجراي براي نزول بركات بر دنيا . برقراري دوباره تخت داود با سلطنت مسيح استپادشاه در آينده و 

  . كه بر آنها نام او نهاده شده استهايي بقيه مردم طالب خداوند شوند و جميع امت. خواهد شد
ويد خداوندي كه اين چيزها را از بدو عالم معلوم كرده است پايان گ مينقل قول عاموس با اين عبارت اين را 

  . ابدي مي
ها قومي براي خود برگزيند، يعقوب هشـدار  هدف كنوني خدا اين است كه از ميان امت كه از اين رو، از آنجا

  . نجات فقط به ايمان بستگي دارد. ها را زير يوغ شريعت موسي قرار دادامت هد كه نبايدد مي

او پيشنهاد نمود براي كليساي انطاكيه بنويسند كه از نجاسات بتها و زنـا و حيوانـات خفـه     اين حالبا  20: 15
اين نيـز شـكلي از   آيا . شايد به نظر برسد كه يعقوب در اينجا كالم خود را پس گرفته است. شده و خون بپرهيزند

اد؟ پاسخ اين است كه اين موضوع هيچ ارتباطي با د ميشريعت پرستي نيست؟ آيا او آنها را زير يوغ شريعت قرار ن
اما اين موضوع در واقع مشاركتي است ميان يهوديان ايمانـدار و  . مسأله نجات حل و فصل شد. مسأله نجات ندارد

ه اطاعت از اين دستورات شرط نجات نبـود، امـا بـراي جلـوگيري از ايـن      در حالي ك. اندهايي كه ايمان آوردهامت
  . شكاف عميق در كليساي اوليه از اهميت بسياري برخوردار بود

  : اعمالي كه منع شدند بدين شرح بودند
  . هاي بتها بودندويد كه نجاسات بتها همان قربانيگ ميبه ما  29آيه . نجاسات بتها. 1

آنهـا  ردند كـه آيـا   ك ميادند، برادران يهودي آنها شك د ميها ادامه به خوردن اين قرباني هاي ايمانداراگر امت
اگر چه شايد مسيحيان غيريهودي اجازه داشـتند چنـين داشـتند چنـين غـذاهايي را      . اندپرستي را ترككردهواقعاً بت

  . ، و از اين رو اشتباه بودبخورند، اما ممكن بود اين مسأله تبديل به سنگ لغزش برادران يهودي آنها شود
از اين رو به طور خاص براي يعقوب مهم بود كه . ها بودترين گناه امتاين مهم). بند و باري جنسيبي(زنا . 2

ينيم كه پرهيز از زنا باطل ب ميدر هيچ جاي كتاب مقدس ن. اين موضوع را نيز در كنار ديگر موضوعات مطرح نمايد
  . اعصار اهميت بسياري دارد پرهيز از زنا در تمام. شود

 ردد به عهدي كه خدا پس از طوفـان بـا نـوح بسـت    گ ميممنوع كردن اين موضوع باز . حيوانات خفه شده. 3
  . و نه فقط ملت اسرائيل يردگ مياز اين رو اين فرمان تمام نژاد بشر را در بر ).4: 9پيدايش (

عهد با نوح هنوز هـم پايـدار    كه از آنجا. شريعت موسي، پيش از 4: 9ردد به پيدايش گ مياين نيز باز. خون. 4
  . نيم كه هنوز نيز اين قوانين اعتبار دارندك مياست و منسوخ نشده است، ما چنين برداشت 
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در هر شهر يهودياني بودنـد كـه   . هدد ميند را شرح ك مي 20اي كه يعقوب در آيه اين آيه علت توصيه 21: 15
بنـد و بـاري اخالقـي بلكـه خـوردن قربـاني       نه تنها بي. يعقوب ذكر نموداشتباه استآموخته بودند اين اعمالي كه 

بند و بـاري جنسـي از   پس چرا امتها با ارتكاب بي. تقديمي به بتها، گوشت حيوانات خفه شده و خون نيز گناه بود
  خدا تخطي كرده و با انجام اعمال ديگر انسانها را برنجانند؟ 

گام بعدي ايـن بـود   . ر اين شد كه نيازي نيست امتها براي نجات يافتن ختنه شوندگمان رأي بپس بي 22: 15
رسوالن و مشايخ با تمـامي كليسـا يهـوداي    . كه اعالميه رسمي و مكتوبي از اين رأي را به كليساي انطاكيه بفرستند

همراه پولس و برنابا به انطاكيه ملقب به برسابا و سيالس كه هر دو از پيشوايان برادران بودند را تعيين نمودند تا به 
اين سيالس همان شخصي بود كه چندي بعد همسفر پولس شد، و همان شخصي كه در رسـاالت از وي بـا   . بروند

  . نام سيلوانوس ياد شده است

تر از اورشليم به توجه نماييد برادران دروغيني كه كمي پيش. محتواي اين نامه در اينجا آمده است 23-29: 15
  ).24آيه ( يه رفته بودند هيچگاه از سوي كليساي اورشليم تأييد نشدندانطاك

و مـا صـواب    القـدس  روح: كـامالً مشـهود اسـت    28در آيه  القدس روحوابستگي لحظه به لحظه شاگردان بر 
  . ناميده است »القدس روحشراكت عالي «شخصي اين موضوع را  ....ديديم

 پيـدا . ورد، چه در نسخ قديمي و چـه در اكثريـت نسـخ   خ ميچشم نبه  king Jamesدر ترجمه  34آيه  34: 15
را حل كنند صالح ديدند اين اطالعـات   40و  33است كه برخي از نسخه نويسان براي اينكه تضاد آشكار ميان آيه 

به راه حل آشكار اين است كه سيالس . ندك مياورشليم مراجعت سيالس به سوي  33به نظر در آيه . را نيز بيافزايند
  .فرهايش همراهي نمايداورشليم بازگشت، اما پس از آن پولس از وي خواست كه او را در س

بسياري ديگر از خادمين نيـز  . ادندد ميپولس و برنابا در انطاكيه ماندند و تعليم و بشارت به كالم خدا  35: 15
ه بدان اشاره شـد  14-11: 2غالطيان احتماالً وقايعي كه در . ردندك ميبودند كه در ميان جماعت خداوند را خدمت 

  .است در اين هنگام رخ داده است

  

  )22: 18 -36: 15( آسياي صغير و يونان: دومين سفر بشارتي پولس) ج

ايـن  . پولس اين موضوع مرا با برنابا در ميـان گذاشـت  . زمان آغاز سفر دوم بشارتي آغاز شده بود 36-41: 15
امـا هنگـامي   . م خداوند را براي آنها موعظه كرده بودند دوباره ديدن كنندموضوع كه از شهرهايي كه در گذشته كال

او به ياد آورد كه مـرقس از  . كه برنابا اصرار نمود كه مرقس نيز همراه آنها بيايد با مخالفت شديد پولس روبرو شد
ـ . پمفليه از ايشان جدا شده بود، و ترديدي نيست كه ترسيد مبادا دوباره چنين كند ين پـولس و برنابـا چنـان    نزاع ب

برنابا مرقس را برداشته و به قبرس از راه دريـا  . سخت شد كه اين دو خادم بزرگوار خداوند از يكديگر جدا شدند
پولس سيالس را اختيار . زادگاه او بود، و نيز اولين مكاني كه در سفر اول بشارتي به آن سفر كردند ي كهرفت، جاي

  . مودن ميور كرده، كليساها را استوار كرد و از سوريه و قيليقيه عب
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اشتياق او براي رسـيدگي بـه قـوم خـدا بـه      . ازدس ميما را از روحيه حقيقي شباني پولس آگاه  40و  36آيات 
هد يك قديس را براي كار خدمت تعليم د ميقدري بود كه يك معلم برجسته كالم به تأثير از او گفته بود او ترجيح 

  .ي آغاز يك زندگي مسيحي فراخواندرا به سو دهد تا اينكه صدها نفر
شايد هر دو نفـر   »حق با كدام بود، پولس يا برنابا؟«ند، ك ميناپذيري به ذهن خطور در اين نقطه سوال اجتناب

 39آيـه  . شايد برنابا اجازه داده بود كه حس داوري او تحت تأثير عالقه او نسبت به مرقس قرار گيرد. مقصر بودند
 .)10: 13امثال ( »ودش مياز تكبر جز نزاع چيزي پيدا ن«. ويد كه نزاعي سخت بين پولس و برنابا درگرفتگ ميبه ما 

پولس و سيالس نيـز از بـرادران بـه فـيض خداونـد      . از اين رو هر دوي آنها در اين مسأله گرفتار غرور شده بودند
به هر حال، اين موضـوع بـراي مـا    . شده استسپرده شدند، اما در مورد برنابا و يوحناي مرقس چنين چيزي گفته ن

  ).11: 4تيموتائوس  2( دلگرم كننده است كه به ياد آوريم باالخره مرقس اعتماد كامل پولس را به خود جلب نمود
  

  استقالل كليساي محلينكاتي در باب 

مـا حقيقـت چيـز    ا. شايد در نگاه اول چنين به نظر برسد كه شوراي اورشليم نوعي دادگاه عاليِ مذهبي باشـد 
  . ديگري است

فدراسيوني از . به عبارتي، خودمختار بود –رد ك ميدر روزهاي اوليه مسيحيت هر جماعت محلي مستقل عمل 
هـر كليسـاي محلـي    . اياي وجود نداشـت و نـه سـازمانهاي فرقـه    فرقه. كليساها با يك قدرت متمركز در كار نبود

خداونـد   ي كهبه تصوير كشيده شده است، جائ 13: 1موضوع در مكاشفه اين . مستقيماً در برابر خداوند مسئول بود
نكته جالب توجه اين . اين چراغدانها نمايانگر هفت كليساي آسيا هستند. در ميان هفت چراغدان طال ايستاده است

ي هـر كليسـا مسـتقيماً توسـط و    . مديريتي وجود نداشت جز خود سر كليسااست كه ميان كليساها هيچگونه عامل 
  . دش مياداره 

چرا اين موضوع از اهميت بسياري برخوردار است؟ اول اينكه اين كـار در برابـر خطـا و اشـتباه مـانع ايجـاد       
خردگرايي  ليبراليسم، ابند، فشارهايي ميهنگامي كه كليساها تحت يك مركز مديريتي مشترك با هم ارتباط . ندك مي

امـا  . ها رخنه ايجـاد نماينـد  و مدارس مذهبي به راحتي در تمام زمينهند با تسخير ستادهاي مركزي وانت ميو ارتداد 
  .ا بر چند واحد مجزا متمركز سازدنند، دشمن بايد تالش خود رك ميهنگامي كه كليساها مستقل عمل 

كلياس محلي به هنگام روي كار آمدن دولتي كه مخالف كليسا است، از نظر حفاظتي بسيار  دوم اينكه، استقالل
د اندك رهبران وانت مينند، يك حكومت مستبد ك ميهنگامي كه كليساها تحت يك فدراسيون عمل . اهد بودمهم خو

هنگـامي كـه كليسـا تحـت     . بر تمام كليسـاها تسـلط يابـد   اين تشكيالت را تحت تسلط خود درآورد و بدينوسيله 
  . به سرعت از نظرها مخفي شودند، اين قابليت را دارند كه به هنگام تعدي دولت ك ميحاكميت يك مركز عمل ن

هاي امروزي، چه دموكراتيك و چه استبدادي، سعي دارند كليساهاي كوچك و مسـتقل را بـا   بسياري از دولت
هاي محلي سر و كار داشته واهند با تعداد زيادي از جماعتخ ميعقيده آنها بر اين است كه آنها ن. هم متحد سازند

ننـد بـا پيشـنهاد منـافع و حمايـت ايـن       ك ميدوبتهاي آزاد سعي . گي از تمام كليساهااي به نمايندباشند بكه با كميته
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در چنـين شـرايطي كليسـاهايي كـه     . ها را شكل دهند، همانند كاري كه هيتلر در زمان رايش سوم انجام داداتحاديه
زم شـده و ديگـر   هنـد و نيـز تسـليم مـدرني    د ميوند ماهيت كتاب مقدسي خود را از دست ش ميتسليم اين فشارها 

  . ند به هنگام جفاها و مشكالت به طور مخفيانه عمل نمايندوانت مين
اين با . ممكن است برخي اعتراض كنند كه كليساهاي اعمال يك قدرت مركزي به نام شوراي اورشليم داشتند

درت اجرايـي  ، يك مطالعه دقيق از اين عبارات بر ما روشن خواهد ساخت كه اين شورا يك هيئت رسمي با قحال
  . آييِ رسوالن و كشيشان كه بيشتر جنبه مشورتي داشتنبود، بلكه تنها يك گردهم

. اين شورا افراد را از انطاكيه احضار نكرد؛ بلكه تصميم گرفت دراورشليم در اين مورد با آنها مشـورت نمايـد  
  . شورا به آنها پيشنهاد گرديدرأي شورا بر گردن كليساها نهاده نشد، بلكه تنها به عنوان تصميم مشترك اين 

اند، كليسـا  سازمان مركزي عمل كردههر جا كه تشكيالت كليسايي تحت يك . تاريخ كليسا منحصر بفرد است
ود كـه از تسـلط و   شـ  مـي ترين شهادت براي خدا همـواره در كليسـاهايي يافـت    ناب. به سرعت رو به افول نهاده
  . حكومت انساني مبرا است

خاطره سنگسار شـدن در  . دش مين پولس به دربه و لستره خاطرات گذشته در ذهنش تداعي با رسيد 1-2: 16
انست كه خـدا در ايـن منـاطق افـرادي را دارد، پـس      د مياما وي . اشتد ميلستره يقيناً او را از بازگشت به آنجا باز

  .ست مانع او از اين كار شودوانت ميمالحظه سالمت جسماني ن
احتمـاالً زادگـاه   (وس در سـفر اول بشـارتي پـولس بـه لسـتره      م گفتيم، احتماال، تيموتائكه قبالً ه همان گونه

افنيكي، مادر تيموتائوس و مادربزرگش لوئيس هـر دو از يهوديـان ايمانـدار    . به مسيح ايمان آورده بود) تيموتائوس
  . درگذشته بودسالها قبل پدرش يوناني و احتماالً  .)5: 1تيموتائوس  2(بودند 

امي كه پولس از برادران در لستره و ايقونيه شنيد كه تيموتائوس به خوبي در ايمان پيشرفت نمـوده اسـت   هنگ
بايد توجـه نمـاييم كـه رسـوالن     . پولس از او دعوت نمود تا در اين مأموريت با وي همسفر شود. دلش شاد گشت

بـا  ) مـرقس و تيموتـائوس  (انتر خود را ردند، بلكه برادران جوك ميكليساي اوليه نه تنها به صورت جفت جفت كار 
براي اين جوانان همـراه شـدن بـا ايـن     . هاي عملي خدمت مسيحي را به آنها بياموزندردند تا جنبهك ميخود همراه 

  . دش ميخادمين با تجربه در امر خدمت مسيحي امتياز بسيار بزرگي محسوب 

را ايـن كـار را انجـام داد، در حـالي كـه      پولس چـ . پولس پيش از حركت تيموتائوس را مختون ساخت 3: 16
در مـورد  : پاسخ بسيار ساده اسـت ) 5-1: 2غالطيان (چندي قبل به اصرار تمام مختون نمودن تيطس را نپذيرفت؟ 

معلمـين  . تيطس موضوع بر سر يك آموزه بنيادين مسيحيت بود، در حـالي كـه در مـورد تيموتـائوس چنـين نبـود      
پولس اين عمل را به . هودي خالص همچون تيطس، بايد ختنه شود تا نجات يابدردند كه يك يك ميدروغين اصرار 

در اينجـا  . ذاشـت چنـين شـود   گ مـي رد، و به همين دليـل ن ك ميآميز مسيح قلمداد منزله تكذيب كفايت عمل كفاره
و  پـولس، سـيالس  . انسـتند كـه مـادر تيموتـائوس يهـودي اسـت      د ميمردم آن نواحي . ردك ميوع كامالً فرق ضمو

. دشـ  مييقيناً ارتباط اوليه آنها در اين سفرها با يهوديان ايجاد . دندش ميتيموتائوس براي يك خدمت بشارتي اعزام 
د شـ  مـي دند، اما اگر ختنـه  ز ميردند كه تيموتائوس مختون نيست، از توجه به پيغام سرباز ب مياگر اين يهوديان پي 
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اي، پـولس صـالح   موضوع بر سر اختالف اخالقي بود و نه آمـوزه  كه جاناز آ. توجهي نداشتندديگر دليلي براي بي
اي گـردد  د تا باعث نجات عـده ش مياو بايد همه كس را همه چيز . ديد تيموتائوس به اين رسم يهودي تن در دهد

  .)23-19: 9قرنتيان  1(
ن بيابـد و ايـن   اين بـود كـه مخاطبـاني در ميـان يهوديـا     ) مختون ساختن تيموتائوس(تفسير اين عمل پطرس 

موضوع در اين عبارت شرح داده شده است، او را گرفته مختون ساخت، به سبب يهودياني كه در آن نواحي بودند 
  . ناختند كه يوناني بودش ميزيرا كه همه پدرش را 

 كه رسوالن و كشيشـان در اورشـليم  را اين سه مبشر به هنگام عبور از شهرهاي ليكائونيه، قانونهايي  4-5: 16
  : خالصه اين قوانين به شرح ذيل بودند. پردندس ميحكم فرموده بودند به كليساها 

  .است افزوده شودنگاه داشتن شريعت نبايد به ايمان كه تنها راه نجات يا  ختنه. استايمان تنها راه نجات . 1
اين تـذكر در درجـه اول    تمام دوران ممنوع است، اما احتماالً بند و باري جنسي براي تمام ايمانداران دربي. 2

  . بود، زيرا كه اين گناه گريبانگير آنها بود غيريهودي انايماندارمخصوص 
به عنوان غذا مصرف كرد، البتـه نـه بـه     نبايد، گوشت حيوانات خفه شده و خون را هابه بت گوشت تقديمي. 3

عاقبـاً در برخـي از ايـن دسـتورات     مت. هـا ان يهودي و امـت ايماندارعنوان شروط نجات، بلكه ايجاد مشاركت ميان 
  ).5-4: 4تيموتائوس  1 ؛10-8قرنتيان  1 ك.ر( تجديد نظر شد

ـ  دارانايمان شماردند و ش ميپيامد خدمت اين مردان اين بود كه كليساها در ايمان استوار  ه روز مسيحي روز ب
  .شتگ ميافزوده 

را در اسـتراتژي   القـدس  روحارت و هدايت برخوردار هستند چرا كه نظاين آيات از اهميت بسياري  6-8: 16
آنها پس از تجديد ديدار از كليساهاي فريجيه و غالطيه، قصـد داشـتند بـه اسـتان     . ازدس ميخدمتي رسوالن آشكار 

علت اين امر به ما گفته نشده اسـت؛ برخـي بـر    . آنها را منع نمود القدس روحآسيا در غرب آسياي صغير بروند اما 
به هر حال آنها  ).1: 1پطرس  1 ك.ر( را به پطرس محول كرده بودندد با هدايت الهي اين ناحيه اين باورند كه شاي

در حقيقت ميسيا بخشي از ايالت آسيا بود؛ اما پر واضح اسـت كـه   . سوي شمال غرب به ناحيه ميسيا سفر كردند هب
به بطينيا، در امتداد ساحل دريـاي  سپس هنگامي كه سعي نمودند به سمت شمال غربي . آنها در آنجا بشارت ندادند

مبشرين مـا از  . از اين رو آنها مستقيماً به شهر ساحلي تروآس رفتند. روح عيسي ايشان را اجازت نداد سياه، بروند
  : ويسدن ميرايري . ستند از طريق درياي اژه به يونان، دروازه قديم اروپا، سفر كنندوانت ميآنجا 

آنهـا بـه تـازگي از    . ادد مينياز، دعوت آنها را شكل ن. نظر خدا هنوز زمان آن فرا نرسيده بود تاج انجيل بود، اما درحمآسيا 
يا شمال منع شده بودند، اما آنها چنين گمان نكردند كه خدا دارد آنهـا را بـه سـوي    بودند؛ و از رفتن به سوي جنوب  شرق آمده

  . هدد مينطق به تنهايي اساس دعوت را شكل نم. آنها به انتظار هدايت خاص او بودند –ند ك ميغرب هدايت 

واند كـه بـه آنجـا بيايـد و امـداد      خ ميشب هنگام پولس رويايي ديد كه شخصي از اهل مكادونيه او را  9: 16
غيرآگاهانه، مكادونيـه  يا  چه به طور آگاهانه. مكادونيه نواحي شمالي يونان، و در غرب تروآس قرار داشت. فرمايد
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خداوند درهاي آسيا را به روي خادمين خود بسته بود آنهـا  . به انجيل نجات بخش فيض نياز داشت!) و تمام اروپا(
  : شدك مياين موضوع را چنين به تصوير  (Stalker)استالكر . ببرندخبرخوش را به اروپا 

اين رويا دعوت الهـي را  پولس در . ورد كه اروپا نيازمند مسيح استآ ميبر كه نماينده اروپا بود، فرياد شخص اهل مكادونيه
فتاب كه پرتوهاي زرين خود را بر پهنه وسيع درياي اژه افكنده بود، بر صورت او كه بـر  آتشخيص داد؛ و فرداي آن روز غروب 

  . كافتش ميابيد، و دماغه كشتي آبها را به سوي ساحل مكادونيه ت ميعرشه كشتي نشسته بود 

او، ضمير سوم شخص مفـرد تبـديل بـه     .يمنك ميمشاهده ري در اينجا در ضمير شخص تغيير چشمگي 10: 16
غالباً بر اين باور هستند كه لوقا، نويسنده اعمـال، در ايـن هنگـام بـه پـولس،      . ودش ميضمير سوم شخص جمع، ما 

  .ندك مياز اينجا به بعد وقايع را يك شاهد عيني ثبت . سيالس و تيموتائوس پيوسته است

  

  هدايت الهينكاتي در باب 

ليساي اوليه، براي اينكه بتواند به طور موثر بر روي زمين عمل كند، به هدايت از سوي رهبر آسماني متكـي  ك
  اخت؟س مياما چگونه خداوند عيسي اراده خود را بر خادمين خود آشكار . بود

رشـليم و  شاهدان من خواهيد بود، در او«صعود خود در اين آيه بيان نمود، از او استراتژي جامع خود را پيش 
كتب مقدسه عهد عتيق پولس و ديگر شاگردان را هـدايت   .)8: 1اعمال ( »تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان

  ).26، 15: 1؛ اعمال 25: 69مزمور( نمود تا جانشيني براي يهودا برگزينند
: 10(؛ كرنيليـوس  )16-10: 9(حنانيا : افراد را توسط رويا هدايت نمود پس از صعود خود، چندين بارخداوند 

  ).9: 18 ؛10، 9: 16دو بار (؛ پولس )17، 11، 10: 10(؛ پطرس )3
  ).12-10: 21 ؛30-27: 11( بار توسط انبياء هدايت نمود دواو 

: 8( ا باعث پراكنده شدن آنهـا شـد  به عنوان مثال، جف. دندش ميدر ديگر موارد مسيحيان تحت شرايط هدايت 
  ).6 ،5 :14 ؛51، 50: 13؛ 19: 11؛ 1-4

، بعـدها پـولس توسـط    )40-39: 16(مقامات دولتي از پولس و سيالس خواستند كه فيليپـي را تـرك نماينـد    
قيصر باعث شد او بـه روم سـفر    درخواست دادخواهي پولس از ).33: 23( مقامات از اورشليم به قيصريه برده شد

  ).1: 28 ؛41: 27( و غرق شدن كشتي زمان و نحوه حركت را تغيير داد) 11: 25( كند
كليسـاي اورشـليم برنابـا را بـه     . رفتگ ميهدايت توسط مشورت و ابتكار ديگر مسيحيان شكل گاهي اوقات 
آغابوس وقوع يك قحطي را پيشبيني نمود، و ايـن باعـث شـد كليسـاي انطاكيـه بـه        .)22: 11(انطاكيه اعزام نمود 

 ).2: 15( ر انطاكيه، پولس و برنابا را به اورشليم فرسـتادند برادران د ).30-27: 11( مقدسين در يهودا اعانه بفرستند
بـرادران پـولس و سـيالس را     ).27-25: 15( كليساي اورشليم يهودا و سيالس را همراه برنابا و پولس اعزام نمـود 

 پولس هنگام ترك كردن لستره تيموتائوس را همـراه  ).40: 15( پيش از آغاز سفر دوم بشارتي به فيض خدا سپردند
برادران تسالونيكي پولس و سيالس را به خاطر احتمال بروز جفـا و حمـالت بـه ليبريـه اعـزام       ).3: 16( خود برد
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سـرانجام پـولس،    ).15، 14: 17( برادران در ليبريه، نيز پولس را به همين دليل از آنجا دور كردند ).10: 17( نمودند
  ).22: 19( تيموتائوس و اراستوس را به مكادونيه فرستادند

عالوه بر روشهاي فوق، موارد گوناگون ديگري نيز وجود دارند كه به نظر اشخاص مستقيماً اراده الهي خدا را 
هنگامي كه انبياء و  ).26: 8( سراي حبشي هدايت نمودفرشته خداوند فيليپس را به سوي خواجه. انددريافت نموده

 القـدس  روح ).2-1: 13( بـا ايشـان سـخن گفـت     القدس روحردند ب ميبسر معلمان كليساي انطاكيه در دعا و روزه 
سـپس آنهـا تصـميم گرفتنـد بـه بطينيـا برونـد، امـا          ).6: 16( پولس و تيموتائوس را از بشارت در آسيا منع نمـود 

  ).7: 16( اين اجازه را به آنها نداد القدس روح
   :هدايت در كليساي اوليه را بدين شكل به اختصار بيان نمود وانت ميپس 

  . توسط كتاب مقدس. 1
  . هاتوسط روياها و نبوت. 2
  .تحت شرايط. 3
  . توسط مشورت و ابتكار عمل ديگر مسيحيان. 4
  . توسط ارتباط مستقيم، احتماالً به شكل ظاهري و ملموس. 5

ي شمال غربي حركت كردنـد و  وناپذير مسيح از تروآس سوار كشتي شده و به سسفيران خستگي 11-12: 16
مـايلي تـروآس قـرار     120سپس در بندر نيـاپوليس كـه در   . يك شب در جزيره ساموتراكي استراحت نمودندابتدا 

سرحد مكادونيه و كلونيـه  داشت، به خشكي رسيدند، سپس چند مايلي را در خشكي به سوي فيليپي، كه شهر اول 
  . بود سفر كردند

اشت، اما پولس و همراهانش شنيده بودند كه اي وجود ندپر واضح است كه در شهر فيليپي كنيسه 13-15: 16
آنها با رسيدن بـه آن محـل ديدنـد كـه     . دندش مييهودياني چند در روز سبت در كنار رودخانه خارج از شهر جمع 

احتماالً او بـه يهوديـت   . ورد مشغول عبادت هستندخ ميآنها به چشم  ميان گروهي از زنان كه زني ليديه نام نيز در
هـاي  و در آنجـا جامـه   اي صغير غربي به فيليپـي آمـده بـود   از شهر طياتيرا، از نواحي ليديه در آسي او. گرويده بود

  .روختف ميارغوان 
او پس از پـذيرفتن خداونـد عيسـي،    . او نه تنها با روي باز به انجيل گوش فرا داد، بلكه دل او نيز گشوده شد

معلـوم  . او نيز پيش از اينكه تعميد يابند ايمـان آورده بودنـد  مطمئناً اعضاي خانه . اش تعميد يافتندو اهل خانه خود
  .اش خادمين او بوده استاهل خانهمقصود از يا نه و شايد  نيست كه ليديه ازدواج كرده بود

او بـا پـذيرفتن پـولس،    . ليديه به خاطر اعمال نيكوي خود نجات نيافت، بلكه او نجات يافت تا نيكويي نمايد
  .وس اصالت ايمان خود را نشان دادتائسيالس، لوقا و تيمو

د كـه  دنفتند، در راه به كنيزي برخورر ميروز بعد، هنگامي كه پولس و همراهانش به محل عبادت  16-18: 16
كاشفات خود ديگران بيني كند و با م قرار داشت، قادر بود آينده را پيشاو كه در اسارت يك ديو . ل داشتأروح تف

  . داردرا به حيرت وا
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ايـن  «اد، د مـي نـدا   متوالي به دنبال آنها حركت كردهگامي كه او به مبشرين مسيحي برخورد، براي روزهاي هن
فت حقيقت داشت، گ ميآنچه كه او  ».مايندن مياشند كه شما را از طريق نجات اعالم ب ميمردمان خدام خداي تعالي 

يشتر از وضعيت بغرنج اين دختر اسير رنجيده خاطر اما او ب. اما پولس خود بهتر از ديوها بر اين موضوع واقف بود
ن درنـگ آ بـي . از اين رو، او در نام مقتدر عيسي مسيح به آن روح فرمان داد كه از آن دختـر بيـرون آيـد   . شتگ مي

  .ومعمولي شد معقول فرديو تبديل به  دختر از اسارت مخوف رهايي يافت
  

  معجزاتنكاتي در باب 

  : در ذيل فهرستي از معجزات مهم آمده است. مال تنيده شده استمعجزات در روايات كتاب اع
  .)6: 19؛ 46: 10؛ 4: 2( آساي زبانهاعطاي معجزه

  .)7: 3(شفاي لنگ مادرزاد در دروازه هيكل 
  .)10 ،5:  5( حنانيا و سفيرهمرگ ناگهاني و كيفري 

  .)19:  5( از زندانرهايي رسوالن 
  .)6-3: 9(مالقات مسيح جالل يافته با سولس 

  .)34: 9(شفاي اينياس توسط پطرس 
  .)40: 9(زنده ساختن غزال 

  ).11: 10(ظرفي كه از آسمان نازل شد .. .سروياي پطر
  )10-7: 12( رهايي پطرس از زندان

  .)23: 12(مرگ هيروديس توسط فرشته 
  .)11: 13( ر عليماي جادوگر و نابينا شدن وينزول داوري ب

  .)10: 14( سط پطرسشفاي مرد لنگ در لستره تو
  .)40، 19: 14( پولس پس از سنگسار شدن در لستره بهبودي

  ).9: 16( ردك ميروياي پولس در مورد شخصي از مكادونيه كه طلب كمك 
  ).18: 16( ي در فيليپي توسط پولساخراج نمودن روح شرير از دختر

  ).26: 16(رهايي پولس و سيالس از زندان فيليپي 
  ).11-10: 20( زنده ساختن افتيخس

  ).11-10: 21( نبوت آغابوس
  ).6-3: 28( رهايي پولس از يك افعي در مليطه

  ).8: 28( شفاي تب پدر پوبليوس
  ).9: 28( شفاي ديگر امراض
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م آيات و ؛ استيفان در ميان مرد)43: 2( ن آيات و معجزات به ظهور رساندندوانيم كه رسوالخ ميعالوه بر اينها 
پـولس آيـات و    ؛ برنابا و)13، 6: 8( يپس آيات و معجزات به ظهور رساند؛ فيل)8: 6( ودمعجزات عظيمي صادر نم

  ).11: 19( سانيدر مي؛ و خدا از دست پولس معجزات به ظهور )12: 15( معجزات صادر نمودند
اتـي را  آيا امروز نيز بايد انتظـار انجـام چنـين معجز   «: ودش ميبا مطالعه اعمال طبيعتاً يك سوال براي ما مطرح 

اول اينكـه بايـد بـدانيم عيسـي     . در مورد پاسخ اين سوال بايد از عبور از دو سرحد اجتناب ورزيـم  »داشته باشيم؟
د را امـروز  ش ميمسيح ديروز، امروز و تا به ابداآلباد همان است و ما بايد همان معجزاتي كه در كليساي اوليه ظاهر 

  .نيمنيز مشاهده ك
جزات تنها به روزهاي آغازين كليسا تعلق دارند و نبايد آنها را براي امروز كليسا نقطه مخالف اين است كه مع

  . برشماريم
اما اين بدان معنا نيسـت  ) 8: 13عبرانيان ( د همان استدرست است كه عيسي مسيح ديروز، امروز و تا ابداآلبا

در مصر نازل كرد ديگر هيچگاه تكـرار   به عنوان مثال باليايي كه خداوند. ندك ميهاي الهي هيچگاه تغيير نكه روش
اما اين بـه معنـاي آن   . اي را به ظهور برساندد هر نوع معجزهوانت مياو امروزه نيز . قدرت او همان است. وندش مين

  . نيست كه او بايد در هر عصري همان معجزات را تكرار نمايد
و نيز بسيار سـهل اسـت   . كليسا تعلق ندارند، نبايد معجزات را كنار بگذاريم و بگوييم به عصر از سويي ديگر

هاي گذشته بر شمرده و راضي شويم كه ديگر هيچ جـاني بـر خـون و جسـم غلبـه      كه معجزات را متعلق به دوران
  . نخواهد كرد

ما . ما بايد همواره دست خدا را در شرايط زندگي خود ببينيم. زندگي ما بايد با قدرت فوق طبيعي همراه باشد
ما بايد وقايعي را كه در زمـره قـوانين احتمـاالت    . آسا و اسرار آميز تجربه نماييماو را به شكلي معجزه بايد هدايت

شايد، و در گ ميهد، درها را د ميما بايد آگاه باشيم كه خدا روابط را ترتيب . قرار دارند در زندگي به تجربه بنشانيم
  . العاده همراه باشدقخدمت ما بايد با وقايع خار. و بر مخالفتها حاكم است

هنگامي كه زندگي ما زندگي ديگري را تحت تـاثير  . هاي مستقيم را در دعاهايمان جستجو نماييمما بايد پاسخ
هـا،  ها، تاخيرها، حادثـه ما بايد ديتهاي او را در آشفتگي. هدد ميهد، خواهيم ديد كه چيزي براي خدا رخ د ميقرار 

العاده را تجربه نماييم و از وجـود قـوت، شـجاعت،    هاي خارقما بايد رهايي. كها و وقايع به ظاهر تراژديشكست
  . سالمتي، حكمت در مرزهاي طبيعي خود آگاه باشيم

ايمانان در چيست؟ اراده خدا اين است كه اگر زندگي ما تنها در حدود طبيعي سپري شود، پس تفاوت ما با بي
هـد،  د مـي هنگامي كه ايـن امـر رخ   . حيات عيسي مسيح از ما جاري شودالعاده باشد، تا اينكه زندگي ما بايد خارق

 القـدس  روحسـپس از  . ها محو خواهند شد، درهاي بسته باز خواهند شد، و قدرت جـاري خواهـد شـد   غيرممكن
  . وند، قدرت روح را در ما حس خواهند نمودش ميپرخواهيم شد، و هنگامي كه مردم به ما نزديك 

ن آن دختر به جاي اينكه به خاطر رهايي اين دختر از اسارت روح پليد سپاسگذار باشـند،  اما آقايا 19-24: 16
از اين رو پولس را در بازار نزد حكام كشيدند، و بـه  . به تلخي از ضرري كه نصيبشان شده بود رنجيده خاطر شدند
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هوديان اغتشاشگري هستند كه سـعي  اساساً آنها رسوالن را متهم نمودند كه ي. دروغ اتهاماتي را بر وي وارد آوردند
هاي پـولس و  واكنش عوام بسيار خشن بود، و واليان جامه. داردن در روش زندگي رومي آنها آشفتگي ايجاد نمايند

پس از يك تنبيه سخت، مبشـرين بـه زنـدان افكنـده شـدند و بـه       . سيالس را كنده، فرمودند ايشان را چوب بزنند
او نيز آنها را به زندان دروني انداخت و پايهاي ايشـان  . ايشان را محكم نگاه دارند داروغه زندان تأكيد فرمودند كه

  . را در كُنده بست
سعي به ايجاد ارتباطي دروغين نمود اول اينكه، او . نيمك ميدر اين عبارات دو روش عمده شيطاني را مشاهده 

: ويـد گ مـي گرانـت  . فاي آشـكار متوسـل جسـت   هنگامي كه در اين امر ناكام ماند او به ج. شهادت دختر ديوزده –
اظهـار   (A. J. Pollock)پـالك  . جـي . اي ».جنـگ آشـكار  يا  دوستي :از اين دو حالت خارج نيست –رابطه يا جفا «

  : اردد مي

امـا  . رورانـد پ مـي شرير به گمان اينكه فعاليت اين خادمين فداكار مسيح را متوقف ساخته اسـت، فكـر پيـروزي را در سـر     
  . دراين مورد پيروزي او به ناراحتي و عذاب كامل او و پيشبرد كار خداوند انجاميد. زده بوداو به مانند هميشه شتابپيروزي 

اين شادي هيچ ارتباطي با اوضـاع  . واندندخ مينصف شب پولس و سيالس دعا كرده و خدا را تسبيح  25: 16
  : اردد مي مورگان اذعان. بودمنشاء تمام تسبيحات آنها از آسمان . و احوال زميني نداشت

اما جان يك مسيحي در زندان هـم  . د تسبيح بخواندوانت ميهر انساني هنگامي كه درهاي زندان باز است و آزاد شده است 
را كه بـر   القدس روحم جالل و شكوه وانت ميچرا كه من ن: واندخ مياگر من سيالس بودم احتماالً پولس بايد به تنهايي . واندخ مي
  . م مشكالت و سختيها حاكم است را ببينمتما

اي غيرمعمول ادند، زلزلهد ميو در حالي كه ديگر زندانيان به دعاها و سرودهاي شكرگزاري گوش فرا  26: 16
  . ها را از هم گسستاين زلزله همه درها را گشود و زنجيرها و يوغ. ديوارهاي زندان را به لرزه درآورد

. اندنبان بيدار شد و ديد كه زندان گشوده شده است، گمان برد كه زندانيان گريختههنگامي كه زندا 27-28: 16
امـا  . انست كه زندگي خود را از دست خواهد داد، شمشير خود را كشيد و قصد كرد خود را بكشـد د ميپس چون 

  . بودند زيرا كه تمام زندانيان هنوز در آنجا. پولس او را خاطر نشان ساخت كه نيازي نيست چنين كند

حتـي زنـدگي از او   يـا   ترس او از دست دادن شغل. اكنون احساسي جديد بر زندانبان غلبه يافت 29-30: 16
اي «او فرياد سـرداد،  . رسيد كه خدا گناهانش را ببيندت مياو اكنون . دور شد و تبديل به يك احساس عميق گناه شد

   »آقايان، مرا چه بايد كرد تا نجات يابم؟
هر انساني بايد بداند كه او پيش از اينكه نجات يابد، . هدد مييش از هر تغيير و تحول واقعي رخ اين پرسش پ

اي نـدارد كـه راجـع بـه     فايده ،»لياقت من جهنم است«تا هنگامي كه شخص از دل نگويد . اي بيش نيستگم شده
  . نجات با وي سخن گفت
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را شـنيدند ابتـدا خـود را     »سيح خداوند ايمـان آور به عيسي م«تمام كساني كه در عهد جديد عبارت  31: 16
حال كه زندانبان به طرز عميقي از گناهان خود پشيمان گشته بود، پولس و سـيالس بـه وي   . گناهكار دانسته بودند

  ».ات نجات خواهيد يافتبه خداوند عيسي مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانه«: گفتند
. ابند به ميان نيامده اسـت ي مياش هم نجات به مسيح ايمان آورد اهل خانهدر اين آيات سخني از اينكه اگر او 

و اهل بيتش نيـز بـه همـين طريـق     . ابدي ميمقصود اين است كه اگر او به خداوند عيسي مسيح ايمان آورد، نجات 
  ».ات هم ايمان آورندو نجات خواهي يافت، و بگذار اهل خانه.. .ايمان آور«. ايمان خواهند آورد

هنگامي كه يك گناهكـار   اين حالبا . سياري از مردم امروزه در مورد مفهوم ايمان آوردن دچار مشكل هستندب
ود به مسيح بـه عنـوان خداونـد و نجـات     ش ميرد او گمشده، ناتوان و نااميد است، و هنگامي كه به او گفته ب ميپي 

  . د انجام دهدوانت ميا كاري است كه او اين تنه. ابدي ميدهنده ايمان آور، او دقيقاً مفهوم آن را در 

پس از اينكه پولس و سيالس كالم خداوند را براي اهل خانه تعلـيم دادنـد، زنـدانبان بـا شسـتن       32-34: 16
او همچنين آنها را به خانه خود آورد و به آنها غذا . درنگ اصالت ايمان خود را ثابت نمودزخمهاي آنها و تعميد بي

  . اندظات شادي نمود از اينكه همگي آنها خداوند را شناختهو در تمام لح. داد
كودكي كه تعميد گرفته باشد يا  اي حاكي از اينكه در خانه آنها نوزادديگر بايد يادآور شويم كه هيچ جمله بار

  . بالغ بودند كه به خدا ايمان بياورند آن قدرهمه آنها . وردخ ميبه چشم ن

زيرا كه صبح هنگـام فراشـان را   . اي در دل واليان ايجاد شدل شب دگرگونيپر واضح است كه در طو 35: 16
  . دستور دادند كه دو زنداني را رها نمايند

هنگامي كه زندانبان خبرخوش را به گوش پولس رساند، وي نپذيرفت كه تحت اين شرايط زندان  36-37: 16
آنهـا  . دندشـ  مـي دند، ولي شهروند رومـي محسـوب   زاده بوگذشته از اينها گرچه او و سيالس يهودي. را ترك كند

ردند كه آنها همچون گناهكـار و بـا   ك ميحال آيا واليان گمان . ناعادالنه محاكمه شده و به زندان افكنده شده بودند
  . واليان بيايند و خود زندانيان را آزاد نمايند! رسوايي آنجا را ترك خواهند كرد؟ ني

آنها از پولس و سيالس خواهش نمودند كه بدون هيچ ! التماس نزد آنها آمدندواليان با خواهش و  28-40: 16
آنها همچون فرزندان پادشاه از زندان بيرون آمدند، اما بـه سـرعت شـهر را تـك     . سر و صدايي شهر را ترك نمايند

همان كسـاني  ! چقدر عالي. ابتدا آنها به خانه ليديه رفته، برادران را مالقات نموده و آنها را نصيحت نمودند. نكردند
  . مايندن ميافتند اكنون ديگران را نصيحت ي ميكه از ديگران تسلي 

  . هنگامي كه ماموريت آنها در فيليپي به پايان رسيد، شهر را ترك كردند

پولس و سيالس پس از ترك فيليپي، سي و سه مايل به سمت جنـوب غربـي سـفر كردنـد تـا كـه بـه         1: 17
اين شـهر در مسـير تجـاري قـرار     . بعدي اپلونيه، سي مايل ديگر به سمت جنوب غربي بود شهر. آمفپولس رسيدند

آن را به عنوان مقري براي نشر انجيـل   القدس روح. دش ميداشت و از اين رو مركز خوبي براي بازرگاني محسوب 
  . امروزه اين شهر به نام سالونيك معروف است. انتخاب نمود
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سيالس فيليپي را به سوي مرزهاي جديدي براي بشارت انجيل ترك كردند، لوقـا   احتماالً هنگامي كه پولس و
مشـاهده  ) آنهـا (به سوم شـخص جمـع   ) ما(از تغيير ضمير اول شخص جمع  وانت مياين موضوع را . در آنجا ماند

  . نمود

سه سبت عهد  پولس در. اي رفتند و انجيل را در آنجا بشارت دادندمبشران بر حسب عادت به كنيسه 2-3: 17
مود كه در كالم پيشگويي شده بود كه الزم بود مسيح زحمت ببينـد و از  ن ميشود و ديگران را متقاعد گ ميعتيق را 

پولس با مبين ساختن اين موضوع از كتاب مقدس اعالم نمـود كـه عيسـي ناصـري همـان مسـيح       . مردگان برخيزد
  رد كه او مسيح خدا بود؟ ك ميبرنخاسته بود؟ آيا اين ثابت نآيا او رنج نكشيده و نمرده و از مردگان . موعود است

و نيـز  . پيوسـتند  برخي از يهوديان قبول كردند و به عنوان مسيحيان ايمانـدار بـه پـولس و سـيالس     4-7: 17
ايمـان  اين باعث شد كه يهوديان بـي . بسياري از خداترسان يهودي و عددي كثير از زنان شريف شهر ايمان آوردند

اي از اشرار را از ميان بازار جمع كرده، شورشـي برانگيختـه، و بـر خانـه     آنها عده. ساز انجام دهندرنوشتعملي س
هنگامي كه آنها پولس و سـيالس را در خانـه   . پولس و سيالس در آنجا مهمان بودند هجوم بردند ي كهياسون جاي

واستند به پولس و سيالس ارج نهند و خ مينها كه نآ. نيافتند، ياسون و چند برادر ايماندار را نزد حكام شهر كشيدند
سپس آنها را متهم نمودند . اندآنها را بزرگ جلوه دهند، آنها را مردماني توصيف نمودند كه ربع مسكن را شورانيده

ـ  مـي حـداقل  . هند پادشاهي غير از مسيح نيسـت د ميكه قصد براندازي حكومت سزار را دارند چرا كه تعليم  يم وانت
م كه واقعاً عجيب و غريب بود كه يهوديان باغيرت به طرفداري از دولت سزار بپردازند، چرا كـه امپراطـوري   بگوئي

  . روم نزد آنها محبوب نبود
اما آيا اتهام آنها حقيقت داشت؟ ترديدي نيست كه آنها شنيده بودند كه پولس از ظهور ثانوي مسيح و سلطنت 

موضوع نبود كه سزار را تهديـد نمايـد، چـرا كـه مسـيح هنگـامي بـاز        اين اما . او بر تمامي زمين سخن گفته است
  . ردد كه تمامي قوم اسرائيل توبه نمايندگ مي

آنها ياسون و كساني كه بـا او بودنـد را احضـار    . حاكمان شهر از شنيدن اين سخنان مضطرب شدند 9، 8: 17
  . سپس ايشان را رها كردند. كنند نمودند و از آنها ضمانت گرفتند كه ميهمانان آنها شهر را ترك

برادران در تسالونيكي تصميم گرفتند كه بهتر است مبشران شهر را ترك كنند، از اين رو در شـب   10-12: 17
. ناپذير و مهارناپذير مستقيماً بـه كنيسـه يهـود رفتنـد    اين مبشرين شكست. پولس و سيالس را به بيريه روانه كردند

مودند يهوديان با تحقق و تفحص و مقايسه با متون عهد عتيـق نشـان   ن ميدر آنجا موعظه هنگامي كه آنان انجيل را 
اي داشتند وآن اينكه هر تعليمي را پيش از پذيرش با كـالم  آنها يك ديدگاه ساده. دادند كه بسيار روشن فكر هستند

از زنان و مردان شريف يوناني نيز  و در ميان آنها بسياري. بسياري از اين يهوديان ايمان آوردند. مقدس محك بزنند
  . وردندخ ميبه چشم 

هنگامي كه اين خبر به تسالونيكي رسيد كه پولس و سيالس در بيريـه مشـغول خـدمت هسـتند،      13-14: 17
برادران در آنجا پولس را بـه  . يهوديان آن شهر سفري خاص به بيريه ترتيب دادند و خلق را بر عليه آنها شورانيدند
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آنها تا به ديوم پيش رفتند و از آنجـا از راه دريـا بـه پيرائـوس،      احتماالً. نداران به سوي دريا روانه كردندهمراه ايما
  . سيالس و تيموتائوس در بيريه ماندند. شهر بندري در آتن رفتند

ضـر  هد كه مسيحيان آنجا چقدر فداكار بودند كـه حا د مياين نشان . از بيريه تا آتن مسافت زيادي بود 15: 17
هنگامي كه خواستند در آتن از هـم جـدا شـوند، پـولس پيغـامي      . شدند پولس را در تمام طول راه همراهي نمايند

  . تر نزد او آيندتوسط آنها براي سيالس و تيموتائوس فرستاد كه به زودي هر چه تمام

هر بار سنگيني بر خـود  پرستي مردم ششيد، به خاطر بتك ميهنگامي كه پولس در آتن انتظار ايشان را  16: 17
او . ردكـ  ميگرچه آتن مركز فرهنگ، آموزش و هنر بود، اما هيچيك از اينها پولس را به خود جذب ن. ردك ميحس 

  : اردد مياظهار  (Arnot)آرنات . ردك ميوقت خود را صرف گشت و گذار و سفرهاي تفريحي ن

او ضعيف نبود بلكـه مـردي قـوي كـه جانهـاي      . انهاي زندههاي مرمرين شهر نبود كه داراي ارزش بود، بلكه انساين سنگ
  . آورانست، بلكه عذابد ميپرستي را نامتعارف و مضر نپولس بت.. .تر از هر هنري بودابدي برايش مهم

در بـازار بـه تمـام كسـاني كـه       ي كهمود در حالن مياو در كنيسه با يهوديان و خداپرستان مباحثه  17-18: 17
اپيكـورمين  . او با اين روش با برخي از اپيكورمين و رواقيون تماس حاصل نمود. ادد ميبشارت  دادند ميگوش فرا 

رواقيـون  . پيرو فيلسوفي به نام ايپكور بودند كه بر اين باور بودند كه پايان زندگي لذت است و نـه طلـب معرفـت   
از احساسـات، عواطـف، غـم و     در فارق بودن وانت ميمعتقد به نوعي وحدت وجودي بودند كه در آن حكمت را 

هنگامي كه پيروان اين دو مكتب فلسفي سخنان پولس را شنيدند، گمان . شادي و نيز اطاعت از قانون طبيعت يافت
واعظ به خدايان غريب است، زيـرا كـه ايشـان را بـه عيسـي و قيامـت        اًگويي بيش نيست و ظاهربردند كه او ياوه

  . ادد ميبشارت 

يك هيئت قضايي همچـون دادگـاه عـالي گـرد هـم       ي كهرا گرفته به كوه مريخ، بردند جائآنها او  19-21: 17
اي كه براي پولس ايـن  آييمحاكمه نبود، بلكه گردهم اًدر اين مورد خاص، بايد گفت كه موضوع دقيقاما . مدندآ مي

اين موضوع تا حدي در . دآورد تا آموزه خود را به اعضاي دادگاه و جماعت حاضر معرفي نمايفرصت را فراهم مي
اهل اطينا دوست داشتند در كنار يكديگر بنشينند و با هم به گفتگو پرداخته به سخنان . شرح داده شده است 21آيه 

  . سد آنها براي اين موضوع وقت نامحدودي داشتندر ميبه نظر . يكديگر گوش فرا دهند

در طول مطالعـه ايـن خطابـه بايـد بـه      . ايراد نمود پولس در وسط دادگاه ايستاد و خطابه كوه مريخ را 22: 17
اي در مورد عهد عتيق نداشتند، آنها هيچ زمينه. خاطر داشته باشيم كه مخاطب پولس غيريهوديان بودند و نه يهوديان

او با اين اظهار نظر سخن خود را آغـاز  . از اين رو او مجبور بود موضوعي را مطرح كند كه براي همه جذاب باشد
هـاي آن  توان از شهرت آن دريافت، اينكه تعداد بـت دينداري شهر آتن را ني. كه اهل آتن بسيار ديندار هستند نمود

  !بيش از جمعيت آن بود

رد مذبحي يافته بود كه بر آن نام خـداي ناشـناخته نوشـته    ك ميها را نظاره پولس گفت هنگامي كه بت 23: 17
: شته شناخت دو حقيقت را ديده بودپولس در آن نو. ن خود را يافته بوداو در آن نوشته نقطه شروع سخنا. شده بود
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از اين رو اين امر بستري كامالً طبيعي . اول، حقيقت وجود خدا، و دوم، اينكه اهالي آتن از وجود آن آگاهي ندارند
گفتـه اسـت كـه او    كه شخصي در اين باره  همان گونه. براي پولس فراهم آورد تا توجه آنها را به خدا جلب نمايد

  . مودن ميجريان سرگردان دينداري آنها را به سوي مجرايي درست هدايت 

ايمانـان رويـداد خلقـت    بشارت به بـي اند كه بهترين موضوع براي مبشرين ما بر ما روشن ساخته 24-25: 17
كـه   كردخصي معرفي او خدا را به عنوان ش. دود كه پولس براي اهل آتن تشريح نماين همان موضوعي بو. اشدب مي

، شنوندگان خـود را  ردك ميپولس در حالي كه به معابد بتهاي اطراف خود نگاه . جهان و آنچه در آن است را آفريد
و او بـه خـدمت دسـت انسـان     . اشـد ب مـي اخت كه خدا در هيكلهاي ساخته شده به دستها ساكن نس ميخاطرنشان 

 امـا خـداي  . مودنـد ن مـي را به خدايان خود تقـديم   »مايحتاج«و ديگر در معابد بتها غالباً كاهنان غذا . وابسته نيست
  . حقيقي محتاج به انسان نيست، زيرا كه او منشاء حيات و نفس و همه چيزها است

خـدا  . تمام انسانها از يك جد مشترك يعني آدم بودند. سپس پولس به منشاء انسان پرداخت. الف 26-28: 17
، بلكه او زمانها را معين كرد و كشورها را كه انسانهاي گوناگون در آن ساكن شوند را ها را بوجود آوردنه تنها ملت
واسـت كـه انسـانها او را    خ مـي او . شمار خود را بر آنها نازل نمود تا طالب او باشندهاي بياو رحمت. مقرر فرمود

زندگي و حركت و ما است كه  در خداي حقيقي. حتي اگر چه او از هيچ يكي از ما دور نيست. تفحص كرده بيابند
  . او نه تنها خالق ما بلكه در كنار ما نيز است. وجود داريم

مورد تاكيد قرار دهد، از برخـي از شـعراي    پولس براي اينكه ارتباط مخلوق با خالق خود را بيشتر. ب 28: 17
رادري انسانها و پدري خدا را برداشت البته از اين موضوع نبايد آموزه ب ».اشيمب مياز نسل او «يوناني نيز نقل نمود، 

، ما از نسل او هستيم، اما تنها راه فرزند خدا شدن ايمان به خداونـد عيسـي   ز اين جنبه كه او ما را خلق كردها. كرد
  . مسيح است

پس اگر انسانها از نسل خدا هستند، ديگر محال است كـه خـدا را   . اما استدالل پولس هنوز ادامه دارد 29: 17
اين بتها منقوش به صنعت يا مهارت انسان است، و از اين رو حتي از انسـان هـم بهتـر    . طال يا نقره بپنداريمسنگ، 
به يك معنا اين بتها فرزندان انسانها هستند، در حالي كه حقيقت اين است كـه انسـانها هـم مخلـوق خـدا      . نيستند
  . هستند

ند كه براي قرنهـا خـدا از   ك ميه اين حقيقت اشاره پرستي را آشكار نمود، بحال كه پولس حماقت بت 30: 17
اما اكنون مكاشفه انجيل فرا رسيده اسـت، او تمـام خلـق را در هـر جـا حكـم       . ها چشم پوشيده استجهالت امت

  . رمايد كه توبه كنند، به عبارتي بازگشت نمايندف مي

ن ربع مسكون را به انصـاف داوري  اين يك پيغام فوري است، زيرا خدا روزي را مقرر فرمود كه در آ 31: 17
اين داوري كه در اينجا بدان اشاره شده است به هنگام . خواهد نمود به خداوند عيسي مسيح، مردي كه معين فرمود

وقوع اين امـر بـا   يقين از . رساله وي رخ خواهد دادبازگشت مسيح به زمين و شكست دشمنان و آغاز سلطنت هزا
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پولس سخنان خـود را بـا ايـن مفهـوم     . ودش ميي را از مردگان برخيزانيد، حاصل اين حقيقت كه خدا خداوند عيس
  .ساند، قيام مسيحر ميجذاب به پايان 

شايد به اين خاطر بود كه تحقير كساني كـه  . شايد پولس هنوز پيغام خود را به پايان نرسانيده بود 32-33: 17
ديگران اسـتهزا ننمودنـد بلكـه    . و سخنان خود را قطع كندقيامت از مردگان را مورد تمسخر قرار دادند، باعث شد ا

و هرگونه اقدام در مورد اين موضوع  »مرتبه ديگر در اين امر از تو خواهيم شنيد«آنها گفتند، . ترديد به دل راه دادند
  ».ودش مياكنون ن«بلكه  »هرگز«ستند بگويند وانت ميآنها ن. را به بعد موكول كردند

رانجام ديونيسيوس ايمان آورد، او س. نيست كه بگوئيم پيغام پولس با شكست مواجه شدليكن، درست  34: 17
زني كه دامرس نام داشت نيز ايمان آورد و بعضي ديگر كه نامشان در اينجا ذكـر  . آريوپاغي و از اعضاي دادگاه بود

  . نشده است
د شـ  ميجفا حادث  ي كهپولس به مكانهاي. نويمش ميما ديگر نامي از آتن ن«. بعد از آن پولس از اطينا روانه شد

  .)منتخب( »هاي عقالني حرفي براي گفتن نداشتشت، اما لودگيگ ميباز
يرند كه چرا در آن از اهالي آتن به خـاطر دينداريشـان تقـدير شـده اسـت، در      گ ميبرخي بر اين خطابه خرده 

اي كه بـراي  خت خداي حقيقي از طريق نوشتهسد كه در آن شنار ميبه نظر بودند؛  پرستبت اآشكارحالي كه آنها 
سد كه با رسوم و عادات اهالي آتن مدارا نموده اسـت؛  ر ميود؛ به نظر ش مييك بت در نظر گرفته شده بود حاصل 

ايـن انتقادهـا ناعادالنـه    . مايـد ن مـي هاي پولس رسول معرفي نو اين خطابه انجيل را به روشني و قدرت ديگر پيغام
هـاي آهسـته شـنوندگان    سپس او با گـام . شتگ ميديم كه پولس ابتدا به دنبال نقطه ايجاد ارتباط و شرح دا. هستند

ايمـان  . خود را ابتدا به معرفت خداي حقيقي هدايت نمود، و سپس به سوي لزوم توبـه در پرتـو بازگشـت مسـيح    
  .حقانيت موعظه پولس استآوردن برخي از آنها دليل كافي بر 

  

  ي غيررسمينبرهامنكاتي در باب 
بر تپه مريخ تصويري است از منبرهاي غيررسمي كه ايمانداران اوليـه توسـط آن بشـارت كـالم      پولسموعظه 

  . ادندد مي
اين موضوع از تعداد افرادي كه ايمان . پيغام روز پنطيكاست در فضاي باز ايراد شد. فضاي باز يكي از آنها بود

-8: 14 ؛44: 13 ؛40، 25، 5: 8ديگر موارد موعظه در فضـاي بـاز در    ).41، 6: 2اعمال ( آوردند كامالً مشهود است
  . ودش مييافت  18

پولس و همراهانش در كنـار   ).42، 21:  5 ؛11-1: 3( اطراف معبد حداقل سه بار طنين انداز پيغام رسوالن بود
پيش از خطابه  ).17: 17( ت داددر آتن او در بازار بشار ).13: 16( اي در فيليپي كالم خدا را اعالن نمودندرودخانه

: 22 -40: 21( هاي قلعه آنتوني خطاب به خلق عصباني سـخنراني نمـود  او در اورشليم از روي پله. او در تپه مريخ
21.(  
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؛ توسـط پطـرس و ديگـر    )19، 8: 4(توسط پطرس و يوحنا : موعظه شد سانهدريندر مقابل حداقل چهار بار 
  ).10: 23 -30: 22(؛ و توسط پولس )53-2: 7(ان ؛ توسط استيف)32-27:  5(رسوالن 

، 2، 1: 17؛ 1: 14؛ 5: 13؛ 20: 9( مودنـد ن مـي پولس و همراهانش برحسب عادت انجيل را در كنايس موعظـه  
  ).8: 19؛ 26، 19، 4: 18؛ 17، 10

، 22: 10( پطرس در خانه كرينليوس موعظه نمود. رفتندگ ميهاي شخصي نيز به كرات مورد استفاده قرار خانه
پـولس در قـرنتس درخانـه كرسـپس،      ).32، 31: 16( پولس و سيالس در خانه زندانبان فيليپي شهادت دادنـد  ).24

او در افسس خانه به ). 7: 20( او در يك خانه شخصي درتروآس موعظه نمود ).8، 7: 18( رئيس كهنه موعظه نمود
  . ادد ميتعليم ) 9: 19(اي خود در روم و در خانه اجاره) 20: 20( خانه

و پولس بر روي عرشه يـك كشـتي    ).35-31: 8( سراي حبشي بشارت دادفيليپس در يك ارابه به يك خواجه
  ).9: 19( مودن مياو در افسس هر روزه در يك مدرسه شخصي مباحثه  ).26-21: 27( موعظه نمود

موعظـه  ) 29-1: 26(ريپـاس  ، و آغ)8: 25(، فسـتوس  )10: 24(هاي مدني در برابر فلـيكس  پولس در محكمه
  . نمود

  . ادندد ميفتند بشارت كالم را ر ميكه ايمانداران جفا ديده هر جا كه وانيم خ مي 4: 8در 
هر . هد كه آنها معتقد نبودند كه اعالن پيغام كالم خدا بايد محدود به اماكن مقدس باشدد مياين موضوع نشان 

سيمپسـون در راسـتاي ايـن    . بـي . اي. دشـ  ميبه ديگران فراهم  جا كه مردم بودند علت و فرصت شناساندن مسيح
  : ويدگ ميموضوع 

حتـي هنگـامي كـه آنهـا را بـراي      . مردندش ميمسيحيان اوليه هر موقعيت و فرصتي را براي شهادت دادن بر مسيح غنيمت 
. از مسيحي بودند خـود سـرباز زننـد   ردند، هيچگاه طفره نرفتند و نه به خاطر ترش از عواقب آن ب ميمحاكمه نزد واليان و حكام 

بعيد نيست كه خدا به هر . بلكه اين تنها فرصتي براي آنها بود تا به پادشاهان و حكامي كه به آنها دسترسي نداشتند بشارت دهند
 هد تا در مسير زندگي ما قرار گيرد تا اين فرصت براي ما فراهم شـود كـه از برخـي خوشـيهاي خـود     د ميي اين اجازه را شخص

  . تر سازددست كشيده اندك تأثيري بر دل و زندگي او بگذاريم كه او را به خدا نزديك

 »در تمام عالم بروند و جميع خاليـق را بـه انجيـل موعظـه كننـد     «ماموريت داده بود تا خداوند عيسي به آنها 
  . آورندهد كه آنها اين فرمان ا به جا ميد ميكتاب اعمال نشان  .)15: 16مرقس (

غالبـاً  . اين را نيز بيافزاييم كه غالب موعظات در اعمال بـدون آمـادگي قبلـي و خودانگيختـه بـوده اسـت       بايد
اين  ».موضوع بر سر اجراي يك ساعت نبود، بلكه آمادگي هميشگي آنها«. فرصتي براي تهيه كردن پيغام نبوده است

  . ردند، و نه موعظاتب ميه در آمادگي بسر ش ميواعظان بودند كه ه

اما ما بر . برخي بر يان باورند كه پولس از اطينا روانه شد زيرا كه موعظه او ضعيف بود و ثمري نداشت 1: 18
بنـد و  بايد در اين شهري كه به بي. او را هدايت نمود تا به فرنتس، مركز اخائيه سفر كند القدس روحاين باوريم كه 

  . رديدگ مييسايي در آن تأسيس د و كلش ميباري اخالقي مشهور بود بشارت انجيل داده 

پولس در قرنتس با زوجي به نام اكيال و پرسكله آشنا شد كه دوستي آنها تا آخر زنـدگاني وي ادامـه    2-3: 18
ردند، اما ك مياو و همسرش در روم زندگي . اكيال يك يهودي و اهل پنطس، ايالت شمالي آسياي صغير بود. داشت
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بر سر شاهراه روم به سـوي   قرنتس كه از آنجا. قيصر از آنجا رانده شده بودندبه خاطر فرمان ضديهودي كلوديوس 
دوزي بود، و بـا  حرفه پولس نيز خيمه. دوزي مشغول شده بودندشرق قرار داشت، در آنجا توقف نموده و به خيمه

  . آنها آشنا شد

خود را بـه تالشـهاي روزانـه خـود     . ابدت ميا ايم، بهترين مكاشفات زندگي بر مدر حالي كه به كار روزانه خود گردن نهاده
ـ ت مـي كارگـاه  يا  فروشگاه، دفتر،.. .بسپار تا به هنگام عرق ريختن احسانهاي نيكوي او را دريابي و به بينشي عميق برسي د بـه  وان

  . ون اكيال و پرسكلهنظير جانها را خواهيد يافت، همچدر كار كردن مشاركت بي: نيدك ميآيا با اشتياق كار . خانه خدا تبديل شود

اينكه با بشارت او يا  در روايت مشخص نيست كه آيا اكيال و پرسكله به هنگام آشنايي با پولس مسيحي بودند
  . شواهد بيشتر حاكي از آن است كه آنها به هنگام ورود به قرنتس ايمان آورده بودند. نجات يافته بودند

اخت كه عيسي همـان  س ميديان و يونانيان يهودي را مجاب پولس هر سبت در كنيسه مكالمه كرده يهو 4: 18
  . مسيح خدا است

در آتـن او  . پولس هنگامي كه به سوي آتن روانه شد سيالس و تيموتائوس را در بيريه ترك كـرده بـود   5: 18
  . آنها در قرنتس به او پيوستند. براي ايشان پيغام فرستاد كه به او ملحق شوند

اين شايد بدان معنا باشد كه خداوند باري بر وي نهاده بود تا با . در روح مجبور شد پس از رسيدن آنها پولس
شايد چنين به نظر برسد كه پـولس در  . پشتكار فراوان بشارت داده، به يهوديان شهادت دهد كه عيسي مسيح است

  . ه بوددوزي مشغول نبوده، بلكه كامالً خود را به موعظه انجيل سپرداين هنگام ديگر به خيمه
  ).ميالدي 52حدود ( تقريباً در همين برهه زماني بود كه پولس رساله اول تسالونيكيان را نگاشت

-بي. نپذيرفتن انجيل به منزله مخالفت با خود است. ايمان با پولس مخالفت نموده كفر گفتنديهوديان بي 6: 18
  . ساندر ميايمان با اين كار خود به هيچكس جز خود آسيب ن

بعد از ايـن بـه نـزد    . من بري هستم. خون شما بر سر شما است«: دامن خود را بر ايشان افشانده، گفتپولس 
اين امر مـانع از   اين حالبا . ادد ميتكاندن لباس يك عمل نمادين بود كه جدايي او از آنها را نشان  ».ومر ميها امت

  ).8: 19( رفتن او به كنايس شهرهاي ديگر همچون افسس نشد
. هم وجود داردبها از اين كه چيزي به نام خون نظيري استن پولس رسول براي هر ايماندار يادآوري بيسخنا

اگر او نتواند با اعالن انجيل آن را ادا كند، خـدا او را مسـئول نگـاه    . شخص مسيحي در قبال تمام انسانها دين دارد
ت دهد اما با مخالفت سرسخت مواجه شود، پـس او  اگر از سويي ديگر، او وفادارانه به مسيح شهاد. خواهد داشت

  . خود از گناه مبري است، ومسئوليت بر گردن شخصي كه مسيح را رد كرده است، قرار خواهد گرفت
خدا فرمان داده . ها استاين آيه نمايانگر گامي ديگر در راستاي رها كردن ملت اسرائيل و اعالن انجيل به امت

قـوم  ينـد  ب مـي به گوش يهوديان برسد، اما در طول كتاب اعمال، روح خدا هنگامي كه  بود كه خبر خوش ابتدا بايد
  . ذاردگ ميپذيرد با حزن و اندوه آنها را به حال خود واائيل اين پيغام را نمياسر



 

� ��� �  

يوستس به يهوديـت گرويـده بـود و خانـه او     . پولس پس از مخالفت يهوديان به خانه يوستس رفت 7-8: 18
يد كرسپس رئيس كنيسه با تمامي اهل د مياد، از اينكه د ميهنگامي كه او از اين پايگاه بشارت . بود متصل به كنيسه

بسياري از ديگر اهالي قـرنتس بـه نجـات دهنـده ايمـان آورده و      . شتگ ميبيتش به خداوند ايمان آوردند شادمان 
رد كه ك مياما او غالباً چنين عمل ) 16-14: 1قرنتيان  1( رسپس و چند تن ديگر را تعميد دادپولس، ك. تعميد يافتند

جاي رسيد كه مبادا اطرافيان او به ت ميپولس از اين . رفتگ ميبرخي ديگر از ايمانداران را نيز در اين خدمت به كار 
  . اينكه در محبت و وفاداري به خدا و عيسي امين باشند، گروهي تشكيل دهند

را كالم پولس رسول بايد . س گفت كه چيزي نيست كه از آن بترسدخداوند در شبي در رويا به پول 9-10: 18
مردم بسياري در شهر بودنـد كـه بـه خداونـد تعلـق      . افتي مياد و از حضور و محافظت خدا اطمينان د ميبشارت 

  . رد و آماده نجات يافتن بودندك ميداشتند به طوري كه خداوند در زندگي آنها كار 

اطالعـات ارزشـمندي از ايـن    . ادد مـي رنتس ماند و ايشان را به كالم خدا تعليم پولس هجده ماه در ق 11: 18
  . دوره در رساالت به قرنتيان در دست داريم

تقريبـاً  ( احتماالً در همين روزهاي پاياني اقامت پولس در قرنتس بود كه غاليون والي اخائيـه شـد   12-16: 18
در خواهد كـرد، پـولس را پـيش مسـند او     ا آنها با ماليمت رفتار يهوديان با اين گمان كه والي جديد ب) ميالدي 53

. اخت تا خدا را بـرخالف شـريعت عبـادت كننـد    س مياتهام پولس اين بود كه او آنها را متقاعد . بازار قرنتس بردند
وديان گفت او به يه. اعتنايي كامل به اين موضوع پايان دادپيش از اينكه پولس مجال سخن گفتن بيابد، غاليون با بي

ـ  مياگر ظلمي يا فسقي فاحش . كه اين موضوع كامالً به شريعت آنها مربوط است و در حوزه قضايي او نيست ود، ب
منطقي بود كه غاليون با شكيبايي با يهوديان مدارا نمايد، اما حقيقت اين بود كه موضوع دربـاره سـخنان و نامهـا و    

  . ري داوري كند، از اين رو ايشان را از پيش مسند براندواست در چنين اموخ ميوالي ن. شريعت يهود بود

برخي بر اين باور هستند كه يونانيان، سوستانيس را به اين خاطر زدند كه پـولس را بـه خـاطر چنـين      17: 18
ت وانيم غاليون را از اين امور هيچ پروا نبود، مقصود اين نيسخ ميهنگامي كه در كالم . اتهامي نزد غاليون آورده بود

پر واضح است كه او مايل نبود درگير قـوانين و  . كه انجيل برايش جذاب نبود، گرچه شايد اين تفسير درست باشد
  . رسوم يهوديان شود

شايد در اين زمان بود كه او دوم تسـالونيكيان  . پس از اين وقايع پولس روزهاي بسيار در قرنتس ماند 18: 18
  .نگاشترا 

اه پرسكله و اكيال ترك كرد و از راه دريا به سوريه رفت، هدف او اين بود كه بـه  او سرانجام قرنتس را به همر
وند، شـ  مـي به دو دسـته تقسـيم   مفسران درمورد چيدن موي خود در كنخريه، بندر شرقي قرنتس، . انطاكيه بازگردد

  . اكيال ويندگ ميويند مقصود پولس است و برخي گ ميبرخي 
نذر كردن كامالً يهودي بوده است، و شايسته پولس نبود چرا كه به بلـوغ  نند كه شيوه ز ميبرخي چنين حدس 

  . در اين مورد به طور قطع سخن گفت وانت مياما در هر حال ن. روحاني رسيده بود
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پولس . كه به افسس رسيدند، پرسكله و اكيال به قصد ماندن در آنجا از كشتي پياده شدندهنگامي  19-20: 18
در كمـال شـگفتي، آنهـا از او خـواهش     . سود جست و به كنيسه رفته با يهوديان مباحثه نموداز توقف كوتاه كشتي 

  . ست چنين كاري بكندوانت مينمودند كه در آنجا بماند، اما او ن

اما او قول داد كه اگر خدا بخواهد، پس ازعيد آينـده در اورشـليم   . كشتي در حال ترك كردن شهر بود 21: 18
  . تبه افسس بازخواهد گش

سپس از . نمود تنتهيپولس از آنجا به اورشليم رفت و كليسا را . سپس كشتي در قيصريه توقف نمود 22: 18
  . آنجا بهانطاكيه رفت

  .ابدي ميبدينسان دومين سفر بشارتي پولس پايان 

  

  )26: 21 -23: 18( آسياي صغير و يونان: سومين سفر بشارتي پولس) چ

وقـايع  . در انطاكيه، پولس براي آغاز يك سفر بشارتي وسيع ديگر آماده بود پس از يك اقامت طوالني 23: 18
  . ودش ميرا شامل  16: 21الي  23اين سفر از آيه 

پولس رسـول بـه كليسـاهاي آنجـا     . رفتند غالطيه و فريجيه بودندگ ميقي كه بايد مورد بازديد قرار اطاولين من
  . مودن ميرفت، و همه شاگردان را استوار 

يـك واعـظ   . اكيال و پرسكله را در آنجا رها كـرديم  ي كهردد، جايگ مياكنون داستان به افسس باز 24-26: 18
زاده بود، و از اسكندريه، او يك يهودي. فصيح به نام اپلس به آنجا رسيده بود، او در كتب عهد عتيق بسيار توانا بود

درت بسيار همراه بود، و گرچه بسيار غيور بود، لـيكن  اگر چه موعظه او با ق. پايتخت مصر شمالي به آنجا آمده بود
از قرار معلوم او به خوبي در مكتب يحيي تحصـيل كـرده   . در مورد ايمان مسيحي چندان آگاهي و شناختي نداشت

گويا او . انست كه يحيي ملت اسرائيل را به سوي توبه دعوت كرده بود تا براي ظهور مسيح آماده باشندد ميبود، و 
چون پرسـكله و اكـيال   . انستد ميهاي مسيحي چندان ند تعميد مسيحي و ديگر موضوعات مربوط به آموزهدر مور

او را شنيدند، دريافتند كه او نياز به تعليم بيشتر دارد، از اين رو با محبت فراوان او را نزد خود آوردند، و بـه دقـت   
دوز و همسرش تعلـيم  اشتياق حاضر شد از يك خيمهاين عملِ واعظ فصيح كه با . تمام طريق خدا را بدو آموختند

  . يابد، شايسته تحسين است

پذير او اين شد كه، برادران در افسس او را ترغيب نمودند تا بـه قـرنتس رفتـه    پيامد روحيه تعليم 27-28: 18
انداران قرنتس او كمك بزرگي براي ايم. نامه براي او نوشتنددر حقيقت آنها يك سفارش. كالم خدا را بشارت دهد

  . مسيح خدا استمود كه عيسي همان ن ميرد و براي همه ثابت ك ميبود و به قوت تمام بر يهوداقامه حجت 

هنگامي كه پولس بار اول به افسس رفت، به يهوديان در كنيسه قول داد كه اگر اراده خدا باشد به آنجـا   1: 19
و فريجيه از راه زميني و مسير كوهستاني به افسـس در سـاحل   او در راستاي اين وعده، از نواحي غالطيه . بازگردد
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او . ردند شاگرد هستند مالقات نمودك مياو پس از رسيدن به آنجا دوازده نفر را كه ادعا . غربي ايالت آسيا سفر كرد
عجـب  او از ايـن مت . به هنگام سخن گفتن با آنان دريافت كه آگاهي آنها در مورد ايمان مسيحي بسيار ناقص اسـت 

  .اندرا يافته القدس روحبود كه آيا 

 KJV )Kingدر ترجمه  »را يافتيد؟ القدس روحآيا هنگامي كه ايمان آورديد، «: از اين رو از آنها پرسيد 2: 19

Janes Version(  ،ايد؟را يافته القدس روحآيا از هنگامي كه ايمان آورديد «سوال پولس چنين ترجمه شده است« 
  . ماردش ميرا مقدم بر نجات شخص بر القدس روحريافت اين به اشتباه د

بـه محـض   . ودش ميعمل فيض بوده و پس از نجات كسب  القدس روحمقصود از اين آيه اين نيست كه يافتن 
  . ابدي ميرا  القدس روحورد، او آ مياينكه يك گناهكار به نجات دهنده توكل كرده و ايمان 

 ASV )Americanيـا اينكـه در ترجمـه     »!هسـت  القـدس  روحه نشـنيديم كـ  «پاسخ شاگردان چنين بـود،  

Standard Version (يحيـي  اين افراد شاگردان  كه از آنجا ».ايمنشنيده القدس روح ما چندان در مورد«ويد، گ مي
چيزهـايي   القـدس  روحوانيم، آنهـا حتمـاً در مـورد وجـود     خـ  مـي كه در آيه بعدي  همان گونهتعميد دهنده بودند، 

يـد، و آنهـا را بـا    آ مـي نه تنها اين، بلكه يحيي به شاگردان خود آموختـه بـود شخصـي كـه پـس از او      . تندانسد مي
در روز پنطيكاست عطا شـده   القدس روحانستند اين بود كه د ميآنچه كه اين شاگردان ن. هدد ميتعميد  القدس روح
  . بود

. انندد ميكه آنها فقط در مورد تعميد يحيي هنگامي پولس رسول در مورد تعميد سوال نمود، دريافت  3-4: 19
انـد و  يد و با تعميد خود نشان داده بودند كه توبه كردهآ ميانستند كه مسيح به زودي د ميبه عبارتي ديگر، آنها فقط 

انستند كه مسيح مرده بـود، دفـن شـده بـود و از ميـان مردگـان       د ميآنها ن. آماده پذيرفتن او به عنوان پادشاه هستند
اد د ميپولس به آنها شرح داد كه يحيي تعميد توبه . را فرستاده بود القدس روحخاسته و به آسمان صعود نموده و بر

  . فت به مسيح عيسي ايمان بياورندگ ميو به قوم 

در طول كتاب اعمال تأكيد به طور مشخص بر . چون اين را شنيدند به نام خداوند عيسي تعميد گرفتند 5: 19
از اين رو شاگردان يحيي به اقتدار خداوند عيسي تعميد يافتند تااعترافي علني باشد بر اينكه . است خداوندي عيسي

  . اندعيسي مسيح را به عنوان خداوند در زندگي خود پذيرفته

 القـدس  روحاين چهارمين باري است كـه  . را يافتند القدس روحبر ايشان نهاد، و سپس پولس دست  6-7: 19
يعني در روز پنطيكاست و در درجه اول بر يهوديان نـازل   2ابتدا در باب  القدس روح. ودش ميعطا در كتاب اعمال 

بـا دسـت گذاشـتن پطـرس و يوحنـا بـر        القدس روحهنگامي كه . عطا شد القدس روح 8دومين بار در اعمال . شد
مـا خـاطر   . در يافا نـازل شـد  در خانه يك غيريهودي به نام كرنيليوس  10سومين بار در اعمال . سامريان نازل شد

  . ندك ميدر هر مورد فرق  القدس روحنشان ساختيم كه ترتيب رويدادها در نزول 
  : چنين است القدس روحترتيب نزول  19اينجا در اعمال باب 

  ايمان. 1
  تعميد دوباره . 2
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  . دست گذاري پولس. 3
  القدس روحدريافت . 4

بر آنها از قبل در برابر ايـن   القدس روحاگردان يحيي و نزول خداوند خواست تا با دست گذاشتن پولس بر ش
  . تر است مانع ايجاد كنداتهام كه پولس از پطرس، يوحنا و ديگر رسوالن كوچك

اين تجلـي قـدرت فـوق    . را يافتند، به زبانها متكلم گشته، نبوت كردند القدس روحهنگامي كه شاگردان يحيي 
انيم كه ما بـه هنگـام ايمـان    د ميامروزه ما . كانن كتب مقدسه عهد جديد بودطبيعي روش كار خدا پيش از تشكيل 

  . ابيم، البته نه با آيات و معجزات و نه حتي احساسات، بلكه با شهادت عهد جديدي ميرا  القدس روحآوردن 
او را ردد؛ گ ميدر وي ساكن  القدس روحورد، آ مياي كه شخصي به خداوند عيسي مسيح ايمان در همان لحظه

. ندك ميابد؛ و در روح در زندگي آينده ايماندار را نفي ني ميابد؛ او مسح روح را ي ميند؛ او بيعانه روح را ك ميتأييد 
؛ قدرت بخشيدن براي خـدمات خـاص؛ عطـا نمـودن شـجاعت در      القدس روحالبته اين موضوع به منزله مقتدرانه 

  . يستايمان؛ و ايجاد اشتياق براي صيد جانها در آنها ن

مود و برهان ن ميفت و در آنجا در امور ملكوت خدا مباحثه ر ميپولس به مدت سه ماه به كنيسه افسس  8: 19
ـ  مياز واژه برهان قاطع در . فتگ ميابيم كه او با متفكران آنجا سخن ي مياز واژه مباحثه در . وردآ ميقاطع  ابيم كـه  ي

خود قرار دهد، به طور خاص در مورد ايمـان بـه عيسـي بـه عنـوان       او به دنبال اين بود كه ذهن آنها را تحت تأثير
  . بود »امور ملكوت خدا«موضوع اين گفتمان . مسيح

  : هدد ميچنين شرح  (C. E. Stewart)استوارت . اي. سي

 اين حال با. خداوند آن را موعظه نمود. دوره اين كار گذشته بود: نبايد چنين انگاشت كه او انجيل ملكوت را موعظه نمود«
امـا پـولس در مـورد    ) 7، 6: 14؛ مكاشـفه  14: 24متي ( اين موضوع پس از مرگش مسكوت ماند، تا در روزهاي آينده احيا شود

  ».ورد، كه اكنون بر روي زمين وجود داردآ ميملكوت خدا برهان 

، هنگـامي  )اراده(و ايمان نياوردنـد   )از نظر عقالني(هنگامي كه برخي از يهوديان سخت دل گشتند  9-10 :19
كه خواستند طريقت بد را به خلق اعالن كنند، پولس كنيسـه را تـرك كـرد و شـاگردان را از يهوديـان آنجـا جـدا        

عموماً . ست هر روزه با آزادي به آنها تعليم دهدوانت مي ي كهاو آنها را به مدرسه شخصي طيرانس برد، جائ. ساخت
پولس رسـول بـه   . ه كالسهايي در زمينه فلسفه و فن بيان ترتيب داده بودبر اين باورند كه تيرانس يك يوناني بود ك

در نتيجـه تمـام اسـتان    . مدت دو سال به شاگردسازي پرداختند و سپس آنها را براي تعليم به ديگران اعزام نمودند
بـه سـوي    رغم وجود دشـمنان در بزرگـي  بدينسان علي. آسيا چه يهود و چه يوناني كالم خداوند عيسي را شنيدند

  ).9: 16قرنتيان  1( پولس گشوده شد

. پولس به عنوان رسول عيسي مسيح اين قدرت را داشت كه آيات و معجزات بـه ظهـور برسـاند    12، 11: 19
وي صـادر  آنچنـان قـدرتي از   . اختس مياد را موثر د مياينها همه داليلي بر رسالت او بوده و پيغامي كه او بشارت 

وردند تا آنها را لمس نمايـد و سـپس نـزد مريضـان يـا      آ ميرا نزد او  )حوله(ها و فوطه شت كه حتي دستمالهاگ مي
ود اين است كه آيـا ايـن   ش ميسوالي كه در مورد اين موضوع مطرح . دش ميردند و از آنها شفا صادر ب ميها ديوزده
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ـ ت مـي واهد روح قدوس خدا بر آن حاكم است و هر گاه كه بخ. ودش ميمعجزات امروز نيز تكرار  د ايـن كـار را   وان
طبيعي داشتند كه به آنها عطا شده نمايندگان آنها قدرت فوقبايد اذعان داشت كه رسوالن و  اين حالبا . انجام دهد

  . ماامروزه به دنياي واقعي كلمه رسولي نداريم، و بيهوده است كه بگوييم معجزات جاوداني هستند كه از آنجا. بود

. ندك ميند، شيطان نيز به ناچار به مخالفت پرداخته و مانع ايجاد ك ميخدا با قدرت كار هر گاه كه  13-14: 19
خـوان بودنـد در   ساند، يهوديان خانه بدوشي كه غـريم ر ميمود و معجزات به ظهور ن ميدر حالي كه پولس موعظه 

فرمـان   )عنـوان يـك وِرد جـادويي    با استفاده از نام خداوند عيسي به(اين افراد به ارواح پليد . ردندب ميافسس بسر 
خداوند عيسي نيز وجود اين يهوديـان را كـه قـدرت بيـرون كـردن      . داده بودند كه از اشخاص ديوزده بيرون بيايند

  ).19: 11لوقا ( ديوها را داشتند تصديق كرده بود
اسـكيوا رئـيس   . وردنـد خ مـي ادند پسران اسكيوا به چشم د ميدر ميان جادوگران يهودي كه اين عمل را انجام 

روزي پسران او سعي نمودنـد روحـي شـرير را از يـك ديـوزده      . كاهنِ مسئولِ بيت چهار كاهن ديگر بوديا  كهنه،
  »!هيمد ميند قسم ك ميشما را به آن عيسي كه پولس به او موعظه «آنها به ديو گفتند، . بيرون كنند

در . ردنـد ك مـي ، براي همـين هـم ديوهـا اطاعـت ن    ردند اما قدرتي نداشتندك ميآنها سخنان را ادا  15-16: 19
  »ليكن شما كيستيد؟. انمد ميس را ناسم و پولش ميعيسي را «. حقيقت، پاسخ روح شرير بسيار واضح بود

  : نظر جالبي در اين مورد دارد كه، شايسته نقل كردن استمير . بي. اف

هـا، شـما كـه    ميـزه اي كوچولوهـا، اي ريـزه  : و به آنها گفتهنگامي كه پسران اسكيوا خواستند آن ديو را بيرون كنند، او ر«
ام؛ تاكنون نامي از شما در جهنم به ميان نيامده ناسم، تاكنون درباره شما نشنيدهش ميولي شما را ن! ناسمش ميهستيد؟ من پولس را 

  ».ستناسد، و نه خارج از اين مكان كوچك، افسس نامتان براي كسي آشنا نيش ميكسي شما را ن. است
انند؟ آيـا  د ميآيا ديوها درباره ما چيزي  »ناسد؟ش ميآيا كسي در جهنم مرا «: ودش ميآري، امروزه اين سوال براي من مطرح 

هنگامي كـه  يا  نيم،ك ميها موعظه نند؟ هنگامي كه ما يكشنبهك ميرسند؟ آيا از ما هراس دارند؟ و آيا آنها به ما توجه ت ميآنها از ما 
واهم خـ  مـي مـن ن . يد به كارتان ادامه دهيدوانت ميشما «: ويدگ ميويم شرير ر مياينكه به كانون شادي يا  نيم،ز ميقدم ها در خيابان

  ».جهنم را به خاطر متوقف ساختن شما مغشوش سازم

و مردي كه روح پليـد دارد تمـايز   ) 15آيه (جالب توجه است كه بدانيم چگونه كتاب مقدس ميان روح شرير 
شخص ديوزده خـود بـر پسـران اسـكورا زورآور      16اما در آيه . ديو سخن گفت 15در آيه  ).16آيه ( دوش ميقايل 

  . شده و بر آنها غلبه يافته آنها را عريان و مجروح ساخت

هنگامي كه اخبار شكست نيروهاي شرير در آن حوالي انتشار يافت، تـرس عميقـي بـر مـردم طـاري       17: 19
  . نام پولس نبود كه جالل يافت، بلكه نام نجات دهنده پولس. اشتندد ميمكرم گشت، و نام خداوند عيسي را 

بازي و جادوگري در تماس روح خدا آنچنان قدرتمندانه در ميان كساني كه به هر نحوي با شعبده 18-19: 19
اعتراف نمودند،  پس از اينكه. بودند عمل نمود كه بسياري از آنها به سوي مسيح آمده، به اعمال خود اعتراف كردند

آوري كرده و در حضور مردم سوزانيدند تا نشاني باشـد بـر ايمـان    كتب خويش كه در مورد جادوگري بود را جمع
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. دشوار است كه بگوييم به پول رايج ما چقدر ارش داشـتند . اين كتابها حداقل پنجاه هزار درهم ارزش داشتند. آنها
  . شايد بين هشت تا ده هزار دالر

شـايد اگـر   . ها از اعمال خود باعث شد كالم خداوند با قوت رشـد يافتـه و غلبـه يابـد    ازگشت امتب 20: 19
  . محتواي خود را بسوزانند، كالم خدا بيشتر ترقي خواهد كردمسيحيان امروزي نيز كتابها و مجالت بي

ريـق مكادونيـه و   با پايان يافتن روزهاي اقامت پولس در افسس، او قصد بازگشـت بـه اورشـليم از ط    21: 19
د كـه او بـه مراكـزي بـرود كـه      ش ميمحبت و دلسوزي او هميشه باعث . اخائيه را نمود، تا از آنجا به روم نيز برود

  . بذرانجيل در آنجا كاشته شود و از طريق آن گسترش يابد

توقـف   او تيموتائوس و ارسطوس را پيش از خود به مكادونيه گسيل نمود، اما خـود در آسـيا چنـدي    22: 19
  ).ميالدي 56حدود ( احتماالً در همين زمان بود كه او رساله اول قرنتيان را نگاشت. نمود

. هاي خود بـه خداونـد رويگـردان شـدند    در نتيجه خدمات پولس بسياري از اهالي افسس از بت 23-27: 19
ريـوس زرگـر يكـي از    ديميت. سازي شـد بيداري روحاني در شهر آنچنان گسترده بود كه موجب ركود اقتصادي بت

ديميتريوس بـه  . اختس مياو تصاوير بتكده آرطاميس از نقره . همان كساني بود كه به طور جدي ضربه خورده بود
او بـه آنهـا يـادآوري نمـود كـه      . اي بيانديشندعنوان سخنگوي صنف خود تمام صنعتگران را گرد هم آورد تا چاره

او هنگـامي كـه   . وند، خدايان نيسـتند ش مينهايي كه به دستها ساخته پولس چگونه خلق بسياري را اغوا نموده كه اي
به آن رنگ و بوي مذهبي ببخشـد و   واستخ ميگفت كسب آنها در خطر است انگيزه واقعي خود را نشان داد، اما 

  . به همين سبب آرطاميس و معبدش را ارج نهاد

. وب شـد كـه تمـام شـهر را در برگرفـت     ديري نپائيد كه جلسه زرگران تبديل به يك صحنه آشـ  28-31: 19
به تماشاخانه شهر تاختند، و غايوس و ارسترخس، دو  »بزرگ است آرطاميس افسسيان«ادند، د ميجماعت كه شعار 

پولس خـود اراده نمـود   . شيدند، ترديدي نيست كه قصد داشتند آنها را بكشندك ميتن از همراهان پولس را با خود 
روساي آسيا همان مقاماتي بودند كـه مـردم   (، اما شاگردان و روساي آسيا نگذاشتند كه با خلق آشوبگر سخن گويد
نيكوكاران خير شهر كـه   .)ها را ترتيب دهندردند تا به افتخار خدايانشان جشنوارهك ميبه هزينه خود آنها را انتخاب 

  . هر شودبا پولس دوستي و مصاحبت داشتند به او گفتند كه عاقالنه نيست كه وارد تاالر ش

انسند كه بـراي چـه در آنجـا بسـر     د ميبسياري ن. در اين هنگام ديگر آشوبگران مهارناپذير شده بودند 32: 19
  . دش ميصداهاي متخاصم از هر سو شنيده . رندب مي

ترديـدي  . شخصي يهودي به نام اسكندر خواست تا جلو بيايد و بـراي آشـوبگران سـخن گويـد     33-34: 19
ليكن چون خلق دانستند كه يهودي است، همهمه . ن بود كه يهوديان را از اين مسأله مبري كندنيست كه هدف او اي

  »بزرگ است آرطاميس افسسيان«. ادندد ميآنها قريب به دو ساعت شعاد . آميز عظيمي برپا كردنداعتراض

در كمـال   سـخنراني او . در اين لحظه حساس و مهم، مستوفي شهر توانست خلـق را سـاكت گردانـد    35: 19
انستند كه افسس شهري بود د ميگذشته از اينها همه . او گفت كه افسسيان نبايد از چيزي بترسدن. ضعف موفق بود
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گرچه سيزده شهر در آسيا به معبد آرطـاميس عالقـه   . ردندك ميكه در مقام محافظان آرطاميس خداي عظيم خدمت 
آنها همچنين اين افتخار را داشـتند كـه از تصـوير    . فسس بودداشتند، اما آن ساختمان مقدس تنها منحصر به اهالي ا

  . ردندك ميآرطاميس كه به اعتقاد آنها از آسمان نازل شده بود حفاظت 

ناپذير است، و هيچ چيزي قادر نيست كـه پرسـتش   هاي افتخار آنها تزلزلاو با اشاره به اينكه پايه 36-40: 19
گذشته از اينها، افـرادي  . م گفت كه چنين آشوب و ازدحامي حماقت استرا متوقف سازد، به مرد) ديانا(آرطاميس 

اگـر ديميتريـوس و   . اندوردند، نه تاراج كنندگان هيكل هستند و نه به آرطاميس كفر گفتهآ ميكه بر سرشان فرياد بر
. عه آنهـا هسـتند  ها به روي ايشان باز است و داوران آماده شنيدن به مرافهمكاران وي چنين شكايتي دارند، محكمه

امـا آنهـا   . اگر سخن آنها چيز ديگري بود، همواره اين امكان وجود داشت تا در محكمـه شـرعي گـرد هـم بياينـد     
اگر آنها به خاطر اين . نظر خوشايندي نداشت امپراطور روم در مورد اين اعمال. همچون خلق آشوبگر آشفته بودند

انست كه اگـر ايـن خبـر بـه روم     د ميالبته مستوفي شهر . مبرا سازندستند خود را وانت ميدند، نش ميازدحام احضار 
  . برسد، زندگي و شغل او در خطر خواهد بود

  .ندهايشان روانه گرديددر اين هنگام آشوبگران آرام شدند، و به سوي خانه 41: 19

پايـان  پـولس در آنجـا   عجيب است كه اقدام مستوفي شهر در جهت حفظ امنيت شهر، و نه آرام ساختن آشوب به خدمت 
 1( كـه در فرصـت بـه روي افسـس بـاز اسـت       ردك ميخطر در كار بود، پولس احساس هاي بيتا هنگامي كه چنين مخالفت. داد

  ).منتخب( اما پر واضح است هنگامي كه حفاظت شهردار او را در برگرفت، از آنجا عزيمت نمود) 9، 8: 16قرنتيان 

وهي از مردم كه فراخوانده به معناي گراست،  ekklesiaاي از واژه يوناني ترجمه) 41، 32آيات (واژه جماعت 
حال چـه ايـن واژه بـه    . اي است كه در ديگر قسمتهاي عهد جديد كليسا ترجمه شده استاين همان واژه. اندشده

بـه كليسـاي عهـد     يـا  ،38: 7چه به، جماعت اسرائيل در اعمال يا  آشوبگران كافر، به مانند اينجا اشاره داشته باشد
است تـا كليسـا   تر از واژه اكلزيا اي صحيحت ترجمهواژه جماع. جديد، بايد مفهوم آن را از چارچوب متن دريافت

)Church ( واژه كليسا)Church (    دارد  »متعلـق بـه خداونـد   «ريشه در يك كلمه يونـاني بـه معنـاي)kuriake 
از ايـن رو  . رنـد ب ميبراي اشاره به يك ساختمان مذهبي به كار  امروزه معموالً آن را )كليسا – kirkاسكاتلندي آن 

ليسـا گروهـي از   رند؛ اين واژه بيانگر اين امر اسـت كـه ك  ب ميرا به كار ه بسياري از مسيحيان واژه جماعت ت كسا
  . يك فرقهيا  اند، و نه يك ساختمانه شدهمردم است كه خواند

، از دوم قرنتيان در اين حالبا . قيماً از افسس به مكادونيه سفر كرديد كه پولس مستآ ميچنين بر 1از آيه  1: 20
او در آنجا درها را براي بشارت انجيل گشوده يافت امـا عالقمنـد بـود كـه     . ابيم كه او ابتدا به تروآس رفته بودي مي

ـ   . تيطس را ببيند و دريابد كه قرنتيان چگونه رساله اول او را دريافت نمودنـد  يطس را در تـروآس  هنگـامي كـه او ت
ترديدي نيست كه او در نيـاپوليس از كشـتي   . نيافت، از گوشه شمال شرقي درياي اژه گذشته به مكادونيه سفر كرد

هنگامي كه او در مكادونيه، احتماالً فيليپي بود، تيطس را مالقات نمـود و  . پياده شد و از راه خشكي به فيليپي رفت
احتمـاالً در همـين هنگـام بـود كـه او دوم قرنتيـان را       . سيار قوت قلب گرفتاز اخباري كه در مورد قرنتس شنيد ب

  ).7-5: 7 ؛14-12: 2 ؛8،9: 1قرنتيان  2 ك.ر) (ميالدي؟ 56( نوشت
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كوتاهي در مكادونيه، او به سوي شمال به يونانستان يا اخائيـه  پس از خدمت كردن براي مدت . الف 2-3: 20
. اه را در قرنتس بسر برد، و در همين روزها بود كه رساله به روميان را نگاشـت گمان او تمام اين سه مبي. سفر كرد

  . برخي بر اين باورند كه غالطيان نيز در همين روزها نگاشته شد

هنگامي  اين حالبا . پولس ابتدا در نظر داشت از قرنتس مستقيماً از طريق درياي اژه به سوريه برود. ب 3: 20
مين هستند تا او را به قتل برسانند، برنامه خود را تغييـر داد و دوبـاره از راه مكادونيـه بـه     كه پي برد يهوديان در ك

  . سوي شمال رفت

گفته شده است كه آنها تا به آسيا همراه او رفتنـد،  . ويمش ميدر اينجا با چند تن از همراهان پولس آشنا  4: 20
  : مراه او رفتندانيم كه برخي از آنها حتي تا به روم نيز هد مياما ما 

ذكـر   21: 16سوپاترس از اهل بيريه، احتماالً به مانند سوسيپاطرس يكي از خويشاوندان پولس كهدر روميـان  
  . شده است بود

بعدها  ).29: 19اعمال ( ارسترخس از اهل تسالونيكي كه تقريباً در شورش افسس زندگي خود را از دست داد
  ).10: 4؛ كولسيان 24فيليپيان ( م در يك زندان بودوانيم كه او به همراه پولس در روخ مي

  . بود كه پولس را تا به آسيا، احتماالً تروآس و ميلتوس همراهي نمود سكندس، او نيز از اهالي تسالونيكي
اعمال ( غايوس از دربه، او را نبايد با غايوس اهل مكادونيه كه آشوبگران در افسس او را گرفتند، اشتباه گرفت

روميـان  ( غايئس ديگري هم كه ساكن قرنتس بود و براي مدتي پولس نزد او ميهمان بود نيـز وجـود دارد   ).29: 19
رساله سوم يوحنا خطاب به شخصي به نام غايوس كـه احتمـاالً در شـهري در نزديكـي افسـس زنـدگي        ).23: 16
  . غايوس يك اسم متداول بود. رد نوشته شده استك مي

سـپس او  . تا به آسيا همراهي نمود بلكه در طول دوره اول حبس در روم با او بود تيموتائوس نه تنها پولس را
پولس در رساله دوم به تيموتائوس اشتياق خود را براي مالقات وي ابراز . به همراهي پولس به ايالت آسيا سفر كرد

  . انيم كه آيا اين آرزوي او برآورده شد يا خيرد ميارد، اما ما ند مي
بعـدها او در روم بـه   . هالي آسياي صغير، احتماالً تا به ميلتوس به همراه پولس رسول سـفر كـرد  تيغيكس، از ا

  . پولس ملحق شد و از او به عنوان همكار پولس تا زمان حبس دوم خود ياد شده است
ه او تا به اورشـليم همـرا  . اش در افسس در آسياي صغير بودتروفيس، كه از قرار معلوم يك غيريهودي و خانه

  . نيز از او ياد شده است 20: 4تيموتائوس  2در . و ناآگاهانه موجب شد پولس دستگير شود. پولس رفت

پولس و لوقا در فيليپي بودند، پيش از آنها  ي كهسد كه اين هفت برادر فوق در حالر ميچنين به نظر  5-6: 20
ابيم كه لوقا نيـز  ي ميو غيره در  6ما در آيه و  ،5از كاربرد ضمير اول شخص جمع ما در آيه . به تروآس سفر كردند

ايـن  . فصح، پولس و لوقا از راه دريا از مكادونيه به تروآس سفر كردنديا  بعد از ايام فطير،. همراه پولس بوده است
  .در اينجا توضيحي داده نشده است در مورد اين تاخير. روز به طول بيانجامد 5سفر به طور معمولي نبايد 
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ابيم كه پولس رسول با اقامت هفت روزه خود در تروآس قصد داشـت  ي ميدر  7، 6مقايسه آيات  از 7-9: 20
حكايت از آن دارد كه جمع شـدن گـرد يكـديگر در اول     7آيه . تا براي شكستن نان در روز خداوند در آنجا باشد

  . هفته براي به جا آوردن شام خداوند روال كار مسيحيان اوليه بود
روحـاني يـك   هنگامي كـه حـرارت   . نصف شب سخن گفته است نبايد ما را شگفت زده سازد تااينكه پولس 

سـاعات شـب    چنـان كـه  هم. ندك ميكليسا باال است، روح خدا آزادانه و بدون اينكه در قيد و بند زمان باشد عمل 
د حاضر در آنجا به اين شايد چراغهاي بسيار و همچنين تعداد افرا. هادن ميد هواي باالخانه رو به گرمي ش ميسپري 

او از . جواني افتيخس نام، بر روي يك پنجره باز نشسته بود، خوابش برد و نقش بر زمين شـد . ردك ميمسأله كمك 
  . طبقه سوم سقوط كرد و باعث شد كه بميرد

. ردنـد ك ميانبياي عتيق چنين  چنان كهآنگاه پولس به زير آمده بر خود را بر بدن آن جوان انداخت، هم 10: 20
از سخنان پولس . سپس به مردم اعالم نمود كه نبايد همهمه و اغتشاش ايجاد كنند چرا كه افتيخس اكنون زنده است

 9اما از آيه . دليل بوده است، زيرا كه آن جوان نمرده بود؛ جان او هنوز در وي بوديد كه نگراني آنها بيآ ميچنين بر
آسـايي حيـات را بـه وي    پولس با قدرت رسالت خود بـه طـرز معجـزه    .كامالً مشخص است كه او واقعاً مرده بود

  . بازگرداند

به عبارتي شام خداونـد را بـه    ،)11آيه ( االخانه بازگشت، آنها نان شكستندهنگامي كه پولس به ب 11-12: 20
 (Agape)آگاپـه   ضـيافت سپس در كنار يكديگر غذا خوردنـد، شـايد   . جا آوردند، چرا كه گرد هم جمع شده بودند

كم از آن سوءاسـتفاده بـه   اين شام مشاركتي در راستاي شام خداوند در روزهاي اوليه كليسا برگزار شد، اما كم. بود
  ).22-20: 11قرنتيان  1( عمل آمد و متوقف شد

  . د، پولس با ايمانداران وداع نمود و به تروآس رفتش ميپس يك جلسه شبانه، كه هيچگاه فراموش ن

. س تروآس را ترك كرد و با پاي پياده بيست مايل زمين سنگالخ را تـا بـه اسـوس طـي كـرد     پول 13-15: 20
شـايد او  . همسفران او با كشتي تنگه را دور زده و به آنجا رسيدند و او را گرفتـه بـه سـوي جنـوب روانـه شـدند      

  . واست در تنهايي و خلوت بر كالم خدا تفكر نمايدخ مي
بوس ي شهر بزرگ جزيـره لسـ  شرقي آسياي صغير حركت كرده ابتدا به متيلينهاي آنها به سوي جنوب و كرانه

با يك سفر يكـروزه ديگـر بـه جزيـره سـاموس رسـيدند و در       . گويا شب بعد جزيره خيوس را ترك كردند. رفتند
سرانجام مسافران به ميليتس، بندري در ساحل جنوب غربي آسـياي صـغير، در شصـت    . تروجيليون توقف نمودند

  . جنوب افسس رسيدندمايلي 

رسيد مبادا ديدار از آنجا وقت او را بگيرد، چـرا كـه تعجيـل    ت ميپولس عمداً به افسس نرفت، چرا كه  16: 20
  . رد تا براي پنطيكاست به اورشليم برسدك مي

. اي نـزد او آينـد  در ميليتس پولس پيغامي براي كشيشان افسس فرستاد و از آنها خواست براي جلسـه  17: 20
 ايـن حـال  بـا  . اي صرف شد تا پيغام به آنها برسد، و نيز آنها به سوي جنوب بيايندديدي نيست كه زمان مالحظهتر
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-در پيغام او تصويري ارزشنمد از يك خادم ايده. آنها با شنيدن پيغام باشكوهي از دهان پولس پاداش خود را يافتند

او گـاه و  . ينيم كه خود را وقف نجات دهنده كـرده اسـت  ب ميما مردي را . ديد وانت ميآل خداوند عيسي مسيح را 
خـدمت او پيامـد   . او از پرداختن هر بهاي گراني دريغ نكـرد . ناپذير و استوار بوداو خستگي. شيدك ميبيگاه مشقت 

كشته شـود مهـم نبـود،    يا  اينكه آيا او زنده بماند. او يك جسارت و دليري مقدسي داشت. آمادگي روحاني او بود
. اد كه بدهد تا بگيردد مياو ترجيح . و پيغام انجيل به گوش انسانها برسد. مهم آن بود كه اراده خدا انجام شود بلكه

  . ردك ميمود، عمل ن مياو هر آنچه را كه موعظه . او از مشكالت باكي نداشت

آسيا قدم نهاده از همان روز اولي كه به . پولس درباره روش زندگي خود در ميان آنها سخن گفت 18-19: 20
خدمت او باعـث شـده   . بود، و در تمام مدتي كه در آنجا بود، خداوند را با فروتني و انكار نفس خدمت نموده بود

او دايماً به خـاطر مكايـد   . بود از نظر رواني تحت فشار قرار بگيرد؛ اشكهاي اندوه و امتحانها براي او هميشگي بود
  . م وجود اين شرايط نامساعد، خدمت او جسورانه و پر از شجاعت بودرغعلي اين حالبا . يدد مييهود جفا 

او خانه به خانه آنها را . پولس هر آنچه كه براي سعادت روحاني آنها الزم بود را دريغ نداشته بود 20-21: 20
عين مهـم  براي او برگزاري جلسات در زمانهاي م. مود كه همه حاكي از محبت مسيح در او استن مياخبار و تعليم 

او بدون اينكه بين مليتها و پـيش زمينـه   . رشد روحاني ايمانداراننبود، بلكه سود جستن از هر فرصتي براي تشويق 
انجيـل  . ادد ميفرهنگي افراد تمايز قايل شود، بر لزوم توبه به سوي خدا و ايمان به خداوند ما عيسي مسيح شهادت 

آنهـا دو سـوي سـكه انجيـل     . ي دو جزء توبه و ايمان وجـود دارد درون هر تبديل و دگرگون. دو جزء اساسي دارد
 ي كهاز سويي ديگر مادام. تا هنگامي كه شخص توبه حقيقي نكند، ايمان نجات بخش غيرممكن خواهد بود. هستند

 شخص گناهكار« توبه به معناي بازگشت است كه در آ. توبه با ايمان به پسر خدا همراه نباشد، ناكارآمد خواهد بود
ايمان به منزله تعهـد  . وردآ ميبه گمراه بودن خود اعتراف نموده و به خاطر گناه خود در برابر داوري خدا سر فرود 

  . شخص به عيسي مسيح به عنوان خداوند و نجات دهنده است

ود شخص تا هنگامي كـه پـي نبـرده    ش ميچگونه . در بسياري از عبارات عهد جديد، ايمان داللت بر توبه دارد
تحقق اين امر در خدمت . ت كه به يك نجات دهنده نياز دارد عيسي مسيح را به عنوان نجات دهنده خود بپذيرداس

  . ودش مي، كه همانا توبه است يافت القدس روحالزام كننده 

پولس رسول گذشته خود را در ميان افسسيان بازنگري نمود، و اكنون به رنجهايي كه در انتظارش  22-23: 20
سـت در  وانت مـي پس اين يك نيروي دروني بـود و گويـا ن  . او در روح بسته شده تا به اورشليم برود. گردن مياست 

انست كه بندها و د ميانست كه در اورشليم چه خواهد گذشت، اما اين را د مياگر او دقيقاً ن. برابر آن مقاومت نمايد
شهر برايش آشكار ساخته بـود، شـايد توسـط    اين حقيقت را در هر  القدس روح. زحمات جزيي از زندگي او است

  . شايد توسط ارتباط دروني او با خداونديا  انبياء

رد كه زندگيش ك ميرد، به اين فكر نك ميپولس رسول اين نمظره را در ذهن خود بررسي در حالي كه  24: 20
ود زندگي خود را نيز ش ميبور اگر در اين راه مج. انگيزه او اطاعت از خدا و رضايت او بود. مهمترين موضوع باشد
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اي در مقابل كسي كه براي او مرد ناچزي محسوب هر قرباني و از خودگذشتگي. ردك ميفدا كند، از اين كار دريغ ن
مهم آن بود كه دور خود را به خوشي به انجام رسانيد و آن خدمتي را كه از خداوند عيسي يافته بود كه بـه  . دش مي

د خبرخوشي كه پولس موعظه نمـود را  وانت ميهيچ عنواني بهتر از اين ن. د كامل نمودبشارت فيض خدا شهادت ده
منت خدا براي گناهكاران خدانشناسي بـود كـه   آور لطف بياين پيغام اعجاب. انجيل فيض خدا –به تصوير بكشد 

ل آسماني خـود فـرود   ويد كه چگونه پسر خداي محبت از جالگ مياين انجيل به ما . تنها سزاوار جهنم ابدي بودند
ورنـد آمـرزش گناهـان و    آ ميآمد تا رنج كشيده، خون خود را بريزد و بر جلجتا بميرد تا اينكه آناني كه به او ايمان 

  . حيات ابدي بيابند

و وجـدان او آسـوده    پولس مطمئن بود كه او ديگر هيچگاه برادران افسسي خود را نخواهد ديـد،  25-27: 20
او نه تنها اصول انجيل، بلكه تمام حقايقي كه بـراي يـك   . اراده خدا بر آنها كوتاهي نكرده بود بود، چرا كه از اعالن

  . زندگي روحاني الزم بود را به آنها تعليم داده بود

او ديگر هيچگاه آنها را بر روي زمين نخواهد ديد، ايـن مسـئوليت خطيـر را بـر گـردن       ي كهاز آنجاي 28: 20
آنها در مشاركت با خداوند زيست  ي كهمادام. ر چيز وضعيت روحاني خود را نگاه دارندكشيشان نهاد كه پيش از ه

  . ند كليسا را در امور روحاني راهنمايي كنندوانت مينكنند، ن
آنها را برآن اسقف مقـرر   القدس روحتمامي آن گله را كه .. .وظيفه آنها به عنوان كشيش اين بود كه نگاه دارند

ايـن  . اندكه قبالً هم گفتيم، اسقفان در عهد جديد ناظران، مشايخ و كشيشان نيز ناميده شده ونههمان گ. فرموده بود
آنها را ناظران قرار داده بـود، و   القدس روح. ردندك ميهاي محلي انتخاب نند كه كشيشان را جماعتك ميآيه تأكيد 

  . ذاشتندگ ميايمانداران بايد به آنها احترام 
اين مسئوليت در ايـن عبـارت    ت مياه. ، آنها مسئول بودند كليساي خدا را شباني نماينددر ميان ديگر وظايف

اين عبارت اخير همواره ميان دانشمندان كتاب مقـدس موضـوع   . كه آن را به خون خود خريده است: مبرهن است
ست، در حالي كه سد خدا خون خود را ريخته ار ميمشكل در اينجاست كه به نظر . بحث و اختالف نظر بوده است

در هـيچ   اين حـال اين خداوند عيسي بود كه خون خود را ريخت، و اگر چه عيسي خدا است، با . خدا روح است
  . بميرديا  ينيم كه خدا خون خود را بريزدب ميجاي ديگر از كالم ن

بـه  كـه   ».كليساي خداوند و خدايي كه با خـون خـود آن را خريـده اسـت    «در غالب نسخ نوشته شده است، 
  . است كه خون خود را ريخته است) خداوند(هد شخصيت الوهيت د ميوضوح نشان 

با اين ترجمه جديد خود به مفهوم صحيح اين عبارت نزديك شده اسـت،   (J. N. Darby)داربي . ان. شايد جي
يده اسـت،  در اينجا خدا كسي است كه كليسا را خر ».خود آنها را خريده است) ذات(جماعت خدا، كه او با خون «

  . اما او اين كار را توسط خون پسرش، خداوند عيسي مبارك انجام داد

انست كه بعد از رحلت او كليسا از درون و بيرون مورد حملـه قـرار خواهـد    د ميپولس به خوبي  29-30: 20
ي از افـراد . معلمان دروغين، گرگها در لباس گوسفند، بر گله خواهد تاخت و هيچ ترحمي نخواهد داشـت . گرفت
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درون جماعت به پا خواهند خواست تا جايگاهي براي خود به دست آورند، و به بهانـه صـيانت از حقيقـت سـعي     
  . نند شاگردان را در عقب خود بكشندك مي

الوقوع، كشيشن بايد مراقب باشند و دايماً به يـاد آونـد كـه چگونـه پـولس      با توجه به خطرات قريب 31: 20
  . ادد مياشكها به آنها هشدار  روز بارسول سه سال شبانه

توجه نماييد كه وي آنها را به رهبر . تدبير پولس چنين بود كه آنها را به خدا و به كالم فيض او بسپارد 32: 20
ايـن خـود   . بلكه آنها را به خدا و كتاب مقدس واگـذارد . به جانشينان رسوالن نسپردبه اصطالح يا  انساني ديگري

تنها كالم خدا قادر بـود ايمانـداران را بنـا كنـد و در ميـان جميـع       . ر كفايت كالم خدا استشهادتي زيبا و آشكار ب
  . اث بخشدر ميمقدسين آنها را 

پولس رسول در پايان اين پيغام باري ديگر الگوي زنـدگي و خـدمت خـود را در برابـر چشـمان       33-35: 20
. لباس كسي را طمـع نورزيـده اسـت   يا  قره يا طالست با صداقت تمام بگويد نوانت مياو . ازدس ميكشيشان مجسم 

. چرا كه او از نظر مالي فقير بود، اما در خداوند غنـي . ادد ميسود و منفعت مالي نبود كه او را به كار خداوند سوق 
او دست خود را در مقابل چشمان آنها گرفته، به آنها يادآوري نمود كه همين دستها كار كردند تا احتياجات خود و 

دوزي نمود تا بتواند به ضعفايي كه از نظر جسـمي  او خيمه. اما او حتي از اين نيز فراتر رفت. فقايش را رفع نمايدر
. كساني كه از نظر روحاني مريض بودند را كمك نمايـد يا  مريض بودند، يا كساني كه از نظر اخالقي ضعيف بودند

ز خير ديگران را بخواهند و كالم خداوند عيسي را بـه خـاطر   كشيشان بايد اين را به ياد داشته باشند، و در همه چي
هيچيـك از اناجيـل    رجالب توجه است كه اين سخن عيسـي د  ».تر استدادن از گرفتن فرخنده«.. .داشته باشند كه
او اي الهامي بـر سـخنان   اي از تعاليم او هستند، اما در اينجا اين سخن به عنوان افزودهآنها خالصه. ثبت نشده است

  . ودش ميمطرح 

و . براي آنها اين لحظه پر از انـدوه بـود  . پولس در پايان پيغام خود، زانو زد و با كشيشان دعا كرد 36-38: 20
آنچه كه بـيش  . ادندد ميوسيدند و محبت خود را به اين رسول محبوب نشان ب ميآنجا بر گردن پولس آويخته او را 
آنهـا افسـرده و   . اخت اين بود كه ديگر بعد از اين روي او را نخواهند ديـد س مياز هر چيز ديگر آنها را اندوهگين 

  . غمگين او را تا به كشتي براي سفر به اورشليم مشايعت كردند

آميز به جزيره كوس سفر كردند و شـب را  انگيز و محبتپولس و همراهانش پس از وداعي غم. الف 1-4: 21
ترين نقطه جزيره آنها پس از ترك شمالي. ي جنوب غربي و به رودس رفتندروز بعد آنها به سو. در آنجا بسر بردند

آنها در پاترا بر كشتي ديگري سوار شده و . شهري بندري در ساحل جنوبي آسياي صغير. بسوي پاترا حركت كردند
نـدري در  اولين شهر ب. دش ميعازم فينيقيه شدند، نوارِ شمالي سوريه، كه صور يكي از شهرهاي بزرگ آن محسوب 

وردنـد، پـولس و ديگـران در    آ مـي بايد بار كشتي را در آنجا فرود  ي كهاز آنجاي. سرزمين اصلي فلسطين، صور بود
  . جستجوي مسيحيان ايماندار بر آمده و هفت روز در آنجا ماندند
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و . ارددر همين روزها بود كه شاگردان به الهام روح به پولس گفتنـد كـه نبايـد بـه اورشـليم پاگـذ      . ب 4: 21
واست نااطاعتي كند و به اورشـليم بـرود،   خ مياينكه آيا پولس آگاهانه . ودش مياينجاست كه سوال هميشگي مطرح 

. اينكه رفتن او به اورشليم كامال بر طبق اراده خـدا بـود  يا  آيا او نتوانست اراده خدا را در اين مورد تشخيص دهد،
 القـدس  روحسد كه پولس رسول مصمم و سرسختانه و با آگاهي از ر ميب چنين به نظر  4با نگاهي اجمالي بر آيه 

انست كه اين هشدارها د ميهد كه در حقيقت پولس ند ميتر به ما نشان اي دقيقمطالعه اين حالبا . ندك مينافرماني 
 القـدس  روح ويد كه توصيه شاگردان اهل صور به الهـام گ مينگار به خوانندگان خود لوقاي تاريخ. به الهام روح بود

سد ر مياما بيشتر چنين به نظر . ويد كه پولس رسول اين را به عنوان يك حقيقت مسلم برداشت نمودگ ميبود، اما ن
اما او به خاطر محبتي كه نسبت به برادران . ويندگ ميكه پولس تصور نمود دوستانش به خاطر نجات جان او چنين 

  . نبوديهودي خود داشت، ديگر سالمت جسم برايش مهم 

با پايان يافتن آن هفت روز، ايمانداران صور روانه شدند تا مبشران را تا به ساحل همراهي نماينـد و   5-6: 21
پس از مدتي دعا وداعي پر از محبت، كشتي حركت كرد و ايمانداران . با اين كار محبت مسيحي خود را نشان دادند

  . هاي خود برگشتندبه خانه

والميس بود، يك شهر بندري تقريباً در بيست و چنج مايلي جنوب صور، كه اكنـون آن  ايستگاه بعدي پت 7: 21
اد تا از د مييك توقف يكروزه به خادمين خداوند اين اجازه را . ناسند، كه در نزديكي حيفا استش ميرا به نام آكو 

  . برادران آن ناحيه ديدن كنند

را طي كردند و سي مايل به سوي جنوب حركت كرده و  فرداي آن روز آنها آخرين مرحله از سفر خود 8: 21
ايـن همـان   . ماندنـد  )و نـه فيليـپس رسـول   (آنها آنجا در خانه فيليپس مبشـر  . به قيصريه در دشت شارون رسيدند

-خواجـه . فيليپسي بود كه كليساي اورشليم او را به عنوان شماس انتخاب نمود و نيز پيغام انجيل را به سـامره بـرد  

  . نيز با تعليم او نجات يافت سراي حبشي

به ايشـان ايـن    القدس روحاين بدان معني است كه . ردندك ميفيليپس را چهار دختر باكره بود كه نبوت  9: 21
برخي از اين آيـه چنـين   . عطا را داده بود تا مستقيماً از خداوند پيغام دريافت نموده و آن را به ديگران منتقل نمايند

زنان به طور  ي كهاز آنجاي اين حالبا  –زنان اين اجازه را دارند تا موعظه نموده و تعليم دهند اند كه برداشت كرده
: 2تيموتـائوس   1؛ 35 – 34: 14قرنتيـان   1( انـد حاكم بودن بر مردان منع شده آشكار از تعليم دادن، سخن گفتن و

د و نـه در  شـ  مـي تنها در خانه انجـام   چنين نتيجه گرفت كه خدمت نبوت اين چهار دختر باكره وانت مي) 12 -11
  . اجتماعات كليسايي

اي او همـان نبـي  . اي آغابوس نام در يهوديه رسيددر طول روزهاي اقامت پولس در قيصريه، نبي 10-11: 21
 اي كه در دوران سلطنت كلوديوس قيصر عارض شد را پيشگويي نمـود بود كه از اورشليم به انطاكيه آمد و قحطي

او با اين عمل نمـادين خـود بـه    . اكنون او كمربند پولس را گرفته و دستها و پايهاي خود را بست ).28 :11اعمال (
همان . سپس او مفهوم اين عمل نمادين را شرح داد. واست پيغام خود را بگويدخ مياز خود مانند ديگر انبياي قبل 
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م نيز دسـتها و پايهـاي پـولس را بسـته و او را بـه      كه او دستها و پايهاي خود را بسته بود، يهوديان در اورشلي گونه
 خدمت پولس به يهوديان به دستگير شـدن او توسـط آنهـا خواهـد انجاميـد     . دست حكام غيريهودي خواهند سپرد

  .)كه به طور نمادين در كمربند نشان داده شده است همان گونه(

دند، به او التماس نمودند كه به اورشليم هنگامي كه همراهان پولس و مسيحيان قيصريه اين را شني 12-14: 21
ايا ترس از زنجير . كستش مياشكهاي آنان تنها دل او را . هاي آنان سازگار باشدست با نگرانيوانت مياما او ن. نرود

ست او را از انجام اراده خدا باز دارد؟ او آنها را آگاه نمود كه مستعد است كه نـه فقـط قيـد    وانت ميو زنداني شدن 
او مصمم به رفـتن  . اثر بودتمام دليل و برهانهاي آنها بي. بلكه تا در اورشليم بميرد به خاطر نام خداوند عيسي شود

  ».آنچه اراده خداوند است بشود«: بود، و به همين دليل آنها گفتند
از هـدايت  ويد كـه آگاهانـه   گ ميدشوار است كه باور كنيم سخنان پولس به هنگام وداع با ايمانداران را مردي 

آيـه  ( انيم كه شاگردان در صور به الهام روح به او گفتند كه نبايد به اورشليم برودد مي. ندك ميسرپيچي  القدس روح
اي «: فتند؟ و ايا چندي بعد هنگامي كه خداوند گفتگ ميانست كه آنها به هدايت روح سخن د مياما آيا پولس ) 4

 »ادي، همچنـين در روم نيـز شـهادت دهـي    يم در حق من شهادت ددر اورشل چنان كهپولس خاطر جمع باش زيرا 
تـر از  اول اينكه براي پولس خدمت خداوند مهـم : سفر او به اورشليم را تأييد نمود؟ دو چيز مبرهن است )11: 23(

  . دوم اينكه خداوند براي جالل خود بر تمام اين امور حاكم بود. سالمت جسماني بود

گروه همسفران پولس با افزودن تني چند . اورشليم بيش از پنجاه مايل مسافت بودميان قيصريه و  15-16: 21
او از اهالي قبرس و از شـاگردان قـديمي   . از شاگردان قيصريه و نيز يك برادر مسيحي به نام مناسون افزايش يافتند

فران پولس در ديدار آخـر از  رد، و افتخار ميزباني از پولس و ديگر همسك مياكنون او در اورشليم زندگي . آنجا بود
  . اورشليم نصيبش شد

ادامه كتاب اعمال درباره دستگيري، محاكمه، سـفر  . ابدي ميسفرهاي بشارتي پولس با رسيدن به اورشليم پايان 
  . او به روم و زنداني شدن در آنجا است

ـ     17-18: 21 روز بعـد  . شـدند  رادران روبـرو پولس و رفقايش به محض ورود به اورشليم بـا اسـتقبال گـرم ب
مشـخص نمـود كـه مقصـود از      وانتـ  ميبه طور قطع ن. اي با حضور يعقوب و همه كشيشان ترتيب داده شد جلسه

. شخصي ديگـر بـا ايـن نـام    يا  شايد او يعقوب برادر خداوند باشد، يا يعقوب پسر حلفي،. يعقوب در اينجا كيست
  . احتمال درست بودن حدس اول بيشتر است

پولس با ارايه شرحي مفصل از آنچه خدا بوسيله خدمت او در ميـان امتهـا انجـام داده بـود،     . الف 20، 19: 21
  . اين خود باعث شادي عميق شد. عنان مجلس را در دست گرفت

ده بود پولس رسول بر عليه موسـي  چرا كه شايع ش. برادران يهودي نگران بودند اين حالبا  22 –ب  20: 21
  . ست به منزله ناآرامي در اورشليم باشدوانت مين اي. ندك ميتورات موعظه و 
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هـد كـه از موسـي    د مـي اشـند تعلـيم   ب مياتهام مشخص پولس اين بود كه او همه يهوديان را كه در ميان امتها 
آيا پولس واقعاً اين را تعليم داد يا چيـز  . نبايد اوالد خود را مختون سازند و به سنن رفتار نمايند.. .انحراف نمايند و

  يگري؟ د
او چنين تعلـيم نـداده بـود بـه     . ورند آخر شريعت استآ مياو تعليم داده بود كه مسيح براي كساني كه ايمان 

او تعليم داد اگر مردي به خـاطر عـادل   . محض ورود ايمان مسيحي، يهوديان ايماندار نبايد زير شريعت قرار گيرند
او گفته بود بازگشت به سوي انواع مختلف . م بپوشدشچشمرده شدن مختون گردد، بايد از نجات در عيسي مسيح 

وديان با توجه به اين اوصاف، جاي تعجب نيست كه يه. حرمتي به او استشريعت، پس از آمدن مسيح، به مثابه بي
  .نسبت به او چنين فكر كنند

نجـات يافتـه و   اما برادران يهودي در اورشليم فكري در سر داشتند كه بتوانند هموطنان خود چه  23-24: 21
انـد خـود را بـه ايـن كـار      چهار مرد هم آمـاده . آنها پيشنهاد نمودند كه پولس نذري ادا كند. چه گمراه را آرام كنند

  :ويدگ مي دبليو گرانت. اف. ايشان را بدهدپولس نيز بايد به آنها بپيوندد و با آنها طهارت نمايد، و خرج . بسپارند

شريك گردد، همان كساني كه به مانند او ايماندار هسـتند امـا هنـوز اسـير نـذر ناصـري        بگذاريد او در نذر اين چهار مرد
هستند، و به همراه آنها تطهير را بجا آورد، و مخارج انجام آن را بپردازد، تا بر همگان مبرهن شود كه او هنوز به شريعت وابسـته  

  . است

انيم ايـن اسـت كـه    د مياما آنچه . اي از ابهام استلهجزئيات آن در ها. ما درباره اين نذر چندان آگاهي نداريم
ورنـد اطمينـان حاصـل    آ مـي يدند كه رسوالن مراسم مرتبط بـا آن را بجـا   د مييك نذر يهودي بود، و اگر يهوديان 

اين عمل براي يهودان حاكي از اين بود كه رسـول  . ازدس ميمودند كه او ديگران را از شريعت موسي منحرف نن مي
مـورد  يـا   تسليم شدن پولس در برابر اين نذر يهودي همواره حمايت شده اسـت . را نگاه داشته است خود شريعت

  .انتقاد قرار گرفته است
در دفاع از پولس چنين استدالل شده است كه او مطابق با اصلي كه در رساله قرنتيان بيان نمـوده، يعنـي همـه    

از سـويي   .)23-19: 9قرنتيـان  -1(را انجـام داده اسـت    كس را همه چيز شدم تا بسياري را نجات دهد، اين عمـل 
ديگر، پولس به خاطر سازش با يهوديان و در نتيجه ايجاد اين تصوير كه او هنوز زير شريعت قرار دارد مورد انتقاد 

ت برخالف اين ديدگاه خود كه ايماندار زير شـريع  به بياني ديگر، پولس متهم شده كه او در اينجا. قرار گرفته است
شايد ما با ايـن   ).2و  1غالطيان (ه حاكميت زندگي قرار ندارد عمل نموده است، چه در مورد عادل شمردگي و چ

  . هاي رسوالن مراقب باشدانتقاد موافق باشيم، اما بايد اين را بدانيم كه هر كسي بايد در قضاوت انگيزه

حكمي بر امتهاي ايماندار تحميل گردد جـز   برادران اورشليم به پولس توصيه نمودند كه نيازي نيست 25: 21
از قرباني بت و خون و حيوانات خفه شده و زنا پرهيـز  .. .آنچه در شوراي اورشليم حكم شده بود، به عبارتي، امتها

  . نمايند
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بسياري از مفسران بر اين باورند كه ايـن نـذر   . عملي كه پولس انجام داد امروزه براي ما آشكار نيست 26: 21
اما حتي اگر چنين چيزي بوده باشد، ولي هنوز جزئيات كامل مراسمي كه در . بوده است) Naziriterow( ناصري

  .ر شده است براي ما ناشناخته استاين باب ذك

  

  )32: 26 -27: 21(دستگيري و محاكمه پولس ) ح

. ن ناكـام مانـد  چون هفت روز نذر نزديك به انجام رسيد، تالش پولس براي قانع ساختن يهوديـا  27-29: 21
آنها نـه  . ايمان اهل استان آسيا او را در هيكل ديدند، شورشي بر عليه او برپا كردندهنگامي كه برخي از يهوديان بي

ها را به هيكـل بـرده و آنجـا را ملـوث     هد بلكه يونانيد ميتنها او را متهم نمودند كه خالف شريعت و يهود تعليم 
تـروفيمس يـك   . قبل از آن تروفيمس افسسي را با وي در شهر ديده بودنـد : وداما حقيقت امر چنين ب. ساخته است

چون آنها را با يكديگر ديده بودند، گمان بردند پولس رفيث يوناني خود را به صحن . غيريهودي و اهل افسس بود
  . هيكل برده است

نجـال تمـام شـهر را در    شورش و ج. اساس بود، ولي به هدف خود نايل شداگر چه اين اتهام بي 30-35: 21
و در حـالي  . آشوبگران پولس را گرفتند و از هيكل بيرون كشيدند و درهاي صحن داخلي هيكل را بستند. برگرفت

درنگ به همراه سربازان خـود  او بي. واستند او را به قتل رسانند خبر آن به گوش فرمانده هنگ رومي رسيدخ ميكه 
وبگران خشمگين گرفته، او را به دو زنجير بستند و پرسيد كه اين كيسـت  نزد جمعيت رسيد و پولس را از ميان آش

فرمانده كـه  . ردندك ميبه سخني ديگر صدا .. .بعضي. مسلماً آشوبگران مغشوش و سردرگم بودند. و چه كرده است
. امـر را دريابـد  نتوانسته بود حقيقت را بفهمد، به سربازان خود دستور داد آن زنداني را به قلعه بياورند تا حقيقـت  

هـاي  فتند، آشوبگران چنان هجوم آوردند كه سربازان مجبور شدند او را بر روي شانهر ميهنگامي كه به سوي قلعه 
  . ها باال ببرندخود از پله

سـخني كـه    »!او را هـالك كـن  «ورنـد  آ مـي و هنگامي كه سربازان چنين كردند آن گروه كثير فريـاد بر  36: 21
  . ان قبالً هم شنيده بودنداحتماالً برخي از آن

فرمانده . و درست هنگامي كه پولس را به قلعه آوردند، او از فرمانده اجازه خواست سخني بگويد 37-39: 21
پنداشت كه آن شخص مصري را كـه چنـدي   گويا او مي. فت متعجب شده بودگ مياز اينكه پولس به يوناني سخن 

درنگ به او اطمينـان  پولس بي. د قتال را به بيابان برد، دستگير نموده استپيش از اين فتنه برانگيخته، چهار هزار مر
در فرهنـگ،  نـام و نشـان نبـود، طرسـوس     پس او اهل شهري بي. داد كه او مردي يهودي از طرسوس قيليقيه است

يچ پـولس رسـول بـدون هـ    . ناميده بـود  »شهر آزاد«دانش، و تجارت زبانزد خاص و عام بود و آگوستس او را يك 
  . اي اجازه خواست تا با مردم سخن گويدترس و واهمه

ها ايستاد و با فرمانده به وي اجازه داد، و پولس در حالي كه دو سرباز رومي در كنارش بودند روي پله 40: 21
ت اكنون او آماده بود تا بر يهوديان اورشليم شهاد. آرامي كامالً بر آنها حاكم شد. حركت دست خلق را ساكت نمود
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ها احتماالً در اينجا مقصود از زبان عبري همان زبان آرامي است كه بسيار به زبان عبري نزديك است و عبراني. دهد
  . فتندگ ميدر آن روزگار بدين زبان نيز سخن 

آنها به محض شنيدن . پولس خطاب به اشوبگران يهودي عاقالنه زبان آرامي را به كار برد و نه يوناني 1-2: 22
  . ادري خود، شگفت زده شده و حداقل بريا لحظاتي از فرياد سردادن دست كشيدندزبان م

پولس سخن خود را با توضيحي بر اصل و نسب خود و اينكه مردي يهودي و متولد طرسوس است  3-5: 22
جفـا   او بر مسيحيان. آغاز نمود، او از تحصيل خود در خدمت غماالئيل، يكي از معلمان معروف يهودي تاكيد نمود

سـتند بـر دقـت    وانت مي سانهدرينرئيس كهنه و . افكند ميساند و كساني كه به عيسي ايمان داشتند را به زندان ر مي
و آنها بودند كه به وي نامه دادند تااو بتواند به دمشق رفته و مسيحيان را قيـد كـرده، بـه    . روشهاي او شهادت دهند
  . اورشليم آورد تا سزا يابند

واستند صادقانه برخورد خ ميستند پيغام پولس را كامالً درك كنند، اگر وانت مين لحظه يهوديان تا بدي 6-8: 26
اي براي آنها سخن گويد كه مسير زندگي او واست از واقعهخ مياكنون پولس . پذيرفتندنمايند، بايد سخنان او را مي

هنگامي كـه پـولس   . واقعه از سوي خدا بود يا خيراما اين به خود آنها بستگي داشت كه باور كنند اين . را تغيير داد
اين حقيقت كه اين واقعه به هنگام ظهر رخ داده اسـت،  . نوري عظيم از آسمان گرد او درخشيد.. .در راه دمشق بود

پولس كه به خاطر شدت نـور بـر   . تر و زيباتر از خورشيد بودنمايانگر اين موضوع است كه آن نور بسيار درخشان
پولس پرسـيد   »ساني؟ر مياي شائول اي شائول چرا بر من جفا «: فتگ ميه بود، ندايي از آسمان شنيد كه زمين افتاد

ناصـري از مردگـان برخاسـته و    . ويـد گ ميكه او كيست و دريافت كه عيسي ناصري است كه از آسمان با او سخن 
  . جالل يافته بود

به بيـاني  . اما سخنان او را نشنيده بودند ،)7: 9( يده بودنداما آواز او را نشنهمسفران او آن نور را ديده،  9: 22
  . نيدند اما سخنان او برايشان واضح نبودش ميديگر، آنها تنها صدايي را 

پولس كه خود شخصاً خداوند حيات و جالل را مالقات كرده بود، روح، جـان و جسـم خـود را     10-11: 22
خداوند عيسي به  »خداوندا چه كنم؟«: از اين سوال او دريافت وانت مياين موضوع را . وقف نجات دهنده كرده بود

او كه از نور و . او گفت به دمشق برود و در آنجا منتظر باشد تا ببيند كه خداوند برايش چه چيزي مقرر كرده است
  . جالل مسيح كور شده بود، رفقايش دستش را گرفته به شهر بردند

: نـد ك مـي پولس او را براي مخاطبـان يهـودي خـود چنـين توصـيف      . آمددر دمشق حنانيا به ديدن او  12: 22
شهادت آن شخص به صحت . شخصي متقي بحسب شريعت، حنانيا نام كه نزد همه يهوديان ساكن آنجا نيكنام بود

  . ردك ميرويداد ايمان آوردن پولس كمك 

و هنگامي كه پولس بينا شـد  . ينا شودخطاب كرد و به او فرمان داد كه ب »برادر شائول«حنانيا پولس را  13: 22
  . ابتدا به او نگريست

  : وانيم كه حنانيا به پولس گفتخ ميبراي اولين بار  16-14در آيات  14-16: 22
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زيـرا از آنچـه ديـده و    . خداي پدران ما تو را برگزيد تا اراده او را بداني و آن عادل را ببيني و از زبـانش سـخني بشـنوي   «
مايي؟ برخيز و تعميـد بگيـر و نـام خداونـد را خوانـده،      ن ميو حال چرا تأخير . مردم شاهد بر او خواهي شد اي نزد جميعشنيده

  ».خود را از گناهانت غسل ده

در راه ابتدا حنانيا گفـت كسـي كـه وقـايع     . وردخ مينكات گوناگون جالب و پراهميتي در اين آيات به چشم 
مقاومـت در برابـر آنچـه كـه روي داده     يـا   ر يهوديان اقدام به مخالفـت اگ. دمشق را ترتيب داد خداي پدران ما بود

دوم اينكه، حنانيا به پولس گفت كه او شاهد خداوند براي همه انسانها . نگيدندج ميردند در واقع بر عليه خدا ك مي
ت آمـاده  اين مسأله يهوديان براي شنيدن ايـن اعـالن پـولس كـه خـدا او را بـراي امتهـا فرسـتاده اسـ         . خواهد شد

  . سرانجام، حنانيا به پولس گفت كه برخيز و تعميد بگير و گناهانت را غسل ده. اختس مي
ممكـن اسـت ايـن آيـه تنهـا در      . براي تعليم تولد تازه توسط تعميد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است 16آيه 

مسيح را طرد كرده بودنـد بايـد   مورد پولس كه يك يهودي بود صادق باشد، چرا كه او براي جدا شدن از ملتي كه 
  ).28: 2تفسير  ك.ر( رفتگ ميتعميد 

كـه   KJVبـرخالف ترجمـه   : ود چنـين اسـت  شـ  ميتر كه در ساختار دستور زبان متن اوليه يافت راه حل ساده
بـه   NKJVانـد، ترجمـه    به هـم پيوسـته  ند كه گويي چهار بخش اين جمله همه ك ميگذاري اي نقطهطوري به گونه

در متن يوناني در هـر  . متن اوليه دو بخش اول را و دو بخش دوم را جداي از هم به هر ارتباط داده است پيروي از
اللفظـي آن چنـين   ترجمـه تحـت  . نيمه از آيه يك فعل معين كه با يك وجه وصفي تعريف شده اسـت وجـود دارد  

اين عبارت اخيـر بـا تعلـيم كلـي      ».شو برخاسته تعميد بگير، و نام خداوند را خوانده از گناهانت پاك«: خواهد بود
  ).13: 10؛ روميان 21: 2؛ اعمال 32: 2رجوع شود به يوئيل ( كالم منافاتي ندارد

اكنون براي اولـين بـار دربـاره تجربـه پـولس پـس از ايمـان آوردن او و بازگشـت بـه اورشـليم            17-21: 22
بشـتاب و از  «: ويدگ ميد و شنيد كه خداوند به او رد، از خود بيخود شك ميهنگامي كه او در هيكل دعا . وانيمخ مي

ست باور كند وانت ميپولس ن. زيرا مردم شهادت او را در مورد مسيح نخواهند پذيرفت ».اورشليم به زودي روانه شو
انستند كـه چـه يهـودي غيـوري بـوده و چگونـه بـر        د ميگذشته از اينها آنها . كه هموطنان او سخنان او را نپذيرند

امـا  . مـود ن مـي افكند و حتي چگونـه در قتـل اسـتيفان همكـاري      فا رسانده و آنها را به زندان ميعيسي ج شاگردان
  ».رستمف ميروانه شو زيرا كه من تو را به سوي امتهاي بعيد «خداوند باري ديگر به او فرمان داد، 

هنگامي كه سـخن از امتهـا و    اما. ادندد ميتا بدين لحظه يهوديان به آرامي به سخنان او گوش فرا  22-23: 22
ادند كه جانش سـتانده  د ميآنها با خشم و عصبانيت شعار . انجيل به ميان آمد، حسادت و نفرت آنها برانگيخته شد

  . شود

آميز آنها را ديد، گمـان بـرد كـه پـولس جـرم وحشـتناكي       هنگامي كه فرمانده قلعه حركات جنون 24-25: 22
ست پيغام پولس را بفهمد چرا كه پيغام به زبان آرامي بود، از ايـن  وانت مياو نپر واضح است كه . مرتكب شده است

از اين رو فرمان داد زنداني را به قلعه آورند و او را با طناب بسته بدو . رو خواست با شكنه از پولس اعتراف بگيرد
ند، پولس بـه آهسـتگي از يوزباشـي    اختس ميسربازان باشتاب او را براي تازيانه زدن آماده  چنان كههم. تازيانه زنند
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در حقيقت تا هنگامي كه جرم يـك رومـي ثابـت    . پرسيد كه آيا جايز است كه مردي رومي را بيحجت تازيانه زنند
  . دش ميتازيانه زدن او تخلفي جدي محسوب ! ستند او را به طناب ببندندوانت مينشده بود حتي ن

ند، زيرا ك ميرفته به او گفت كه مراقب باشد با پولس چه ) دهفرمان(يوزباشي به سرعت نزد مين باشي  26: 22
  . اين مرد تبعه روم بود

او اين موضوع را از پولس پرسيد و دريافـت كـه   . اين باعث شد فرمانده به سرعت نزد پولس آيد 27-28: 22
كـه گـاهي اوقـات    اول اين. در آن زمان براي اينكه شخصي تبعه روم شود سه راه وجـود داشـت  . او تبعه روم است

دوم اينكـه، ممكـن بـود    . ردكـ  مـي امپراطور روم حق شهروندي را به خاطر خدمات اشخاص به دولت به آنها عطا 
پولس نيز چنين بود؛ او در طرسوس يـك شـهر آزاد در امپراطـوري روم بـه دنيـا آمـد، و       . زاده باشدشخصي رومي

. كه البته غالبـاً بسـيار گـران بـود    . روم وجود داشت سرانجام، امكان خريد حق شهروندي. پدرش شهروند روم بود
  . فرمانده نيز حقوق شهروندي خود را به مبلغي خطير تحصيل كرده بود

هـايي كـه بـراي تازيانـه زدن پـولس      تمام برنامـه ) حقوق شهروندي پولس(با فاش شدن اين موضوع  29: 22
  . گرفت ترتيب داده شده بود لغو گرديد و هراسي در ميان مقامات شكل

. اشـند ب مـي واست درست بفهمد كه يهوديان به چه علت مدعي پولس خ ميمشخص است كه فرمانده  30: 22
از اين رو، روز پس از آشوب . در اين هنگام او ترتيبي داد تا به شكلي قانوني و منظم به اين موضوع رسيدگي شود

  . آورد درينسانهپولس را از زندان بيرون آورده و او را نزد رئيس كهنه و 

تمام طول زندگيش ايستاد و سخن خود را با اين عبارت آغاز نمود كه در  سانهدرينپولس در مقابل  1-2: 23
بدون ترديد او پـولس را  . حنانيا، رئيس كهنه از اين سخن او به خشم آمد. او با كمال ضمير صالح رفتار كرده است

د شخصي از يهوديت به مسـيحيت بگـرود و خـود را    ش ميه چگون. انستد ميمرتد از دين يهود، خائن و شورشي 
اين عمل بسيار ناعادالنه بود، چـرا كـه   . بان بر دهان او بزنددستور داد زندان بيگناه برشمارد؟ از اين رو رئيس كهنه

  . هنوز به جرم او رسيدگي نشده بود

چرا كه رئـيس  ! دزد شده است خواهد پولس به حنانيا پاسخ داد كه خدا او را به خاطر اينكه ديوار سفي 3: 23
مود كه داور ديگران است، اما اينجا بـه ضـد   ن مياو ادعا . كهنه در ظاهر مذهبي و به حق بود اما درونش پر از فساد

  . ندك ميشريعت حكم به زدن پولس 

رئـيس  انست كه مخاطـب او  د ميآيا او ن. حاضران از اين توهين كوبنده پولس بسيار شگفت زده شدند 4: 23
  كهنه است؟ 

شـايد اعضـاي   . انست كه حنانيا رئيس كهنـه بـود  د ميبنا به داليلي كه براي ما ناشناخته هستند، پولس ن 5: 23
حتـي احتمـاالً او بـر روي    . دبا شتاب گردهم آمده بودند، و حنانيا لبـاس رسـمي خـود را نپوشـيده بـو      سانهدرين

ست، قرار نگرفته بود يا شايد ديد ضعيف چشم پـولس مـانع از   شن مياي كه معموالً رئيس كهنه بر روي آن  صندلي
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او به سرعت بـه خـاطر ايـن    . علت هر چه باشد، پولس تعمداً از حاكم قوم خود بد نگفته بود. شناختن او شده بود
  ».حاكم قوم خود را بد مگوي«: نقل كرد 28: 22سخن خود طلب بخشش نموده و از خروج 

د دريافته بود صدوقيان و فريسيان با هم اتفـاق نظـر   ش ميدر محكمه رد و بدل  پولس كه از سخناني كه 6: 23
ود، تـا  شـ  مـي ندارند، تصميم گرفت اعالن كند كه او فريسي است و به خاطر اعتقاد به قيامت از مردگـان محاكمـه   

فريسيان كـه بسـيار    .مسلماً صدوقيان منكر قيامت و روح و فرشتگان بودند. بدينسان بر اختالف ميان آنها دامن زند
  ).8: 23 ك.ر(راست دين بودند به هر دو اعتقاد داشتند 

پولس به خاطر اينكه در اينجا براي ايجاد تفرقه ميان مخاطبان خود به تدابير انساني متوسل شده است، همواره 
تناب ورزيـم، اينكـه   ما قادر نيستيم از اين احساس خود اج«: ويسدن ميي پاالك ج. اي. مورد انتقاد قرار گرفته است

  ».پولس اعالم كرد كه فريسي است، تا بتواند از ايجاد تفرقه ميان صدوقيان و فريسيان از اين مخمسه رهايي يابد

اي ايجـاد  چه اين موضوع صحت داشته باشد يا خير، سخنان او ميان فريسـيان و صـدوقيان منازعـه    7-9: 23
چـه اشـكالي دارد   « ،فتندگ ميو در جواب  ردندك ميگناهي پولس دفاع  برخي از كاتبان از فرقه فريسيان از بي. نمود

  »اي با او سخن گفته باشد؟اگر روحي يا فرشته

به سپاهيان دستور داد زنداني را از ) فرمانده(باشي  دو فرقه به حدي باال گرفت كه مينمنازعه ميان اين  10: 23
  . صحن به قلعه بياورند

اي پولس خاطر جمـع بـاش   «عيسي در زندان به پولس ظاهر شد و گفت،  نددر شب همان روز خداو 11: 23
جالب است كـه   ربسيا ».در اورشليم در حق من شهادت دادي، همچنين بايد در روم نيز شهادت دهي چنان كهزيرا 

م در عبارات قبل عمل پولس موضوع نقد و انتقاد بودو اكنون خداوند او را به خـاطر شـهادت ايمـانش در اورشـلي    
. بلكه پيام او پيام وعده و تمجيد بود. وردآ مينجات دهنده هيچ سخني از انتقاد و نكوهش به زبان ن. ندك ميتمجيد 

كه در خدمت خود در اورشليم وفادار بود، بايد در روم نيـز   همان گونهاو . خدمت پولس هنوز به اتمام نرسيده بود
  . ادد ميبر مسيح شهادت 

در حقيقت بـيش از چهـل نفـر    . يان با يكديگر عهد بستند تا پولس رسول را بكشندروز بعد يهود 12-15: 23
آنها نزد رئيس كهنه و مشايخ : نقشه آنها چنين بود. را نكشند چيزي نخورند »اين شياد«همقسم شدند تا هنگامي كه 

فرمانـده بخواهـد تـا    از  سـانهدرين و . اي ترتيب دهنـد رفته به آنها گفتند كه به جهت تحقيق در جرم پولس جلسه
اما چهل آدمكش در ميان راه شورا و زندان بر كمين خواهند نشست تا هنگامي كه پولس . زنداني را نزد آنان بياورد

  . ورند بر او هجوم آورده او را بكشندآ ميرا 

لس اما خداوند چنين ترتيب داد كه خواهر زاده پولس خبر ايـن توطئـه را بشـنود و آن را بـه پـو      16-19: 23
و . پولس براي اينكه بتواند به طور قانوني جان او را از خطر حفـظ نمايـد وي را نـزد يوزباشـي بـرد     . گزارش دهد

  . يوزباشي خود شخصاً آن جوان را نزد مين باشي برد
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خواهر زاده پولس نه تنها گزارش كاملي از آن توطئه ارايه داد، بلكه عميقاً از فرمانده خواست كـه   21، 20: 23
  . سته يهوديان را اجابت نفرمايد و پولس را نزد آنها نبردخوا

از او خواست تا درباره اين موضـوع  هنگامي كه فرمانده داستان را شنيد، آن جوان را مرخص فرمود و  22: 23
انست كه بايد تصميمي عاجل و سرنوشت ساز اتخاذ نمايد تـا زنـداني را از   د مياكنون او . با ديگران سخني نگويد

  . سوزان يهوديان برهاند خشم

درنگ يوزباشيان را طلبيدو ترتيبي داد كه پولس رسول با محافظت سپاهيان به قيصـريه  فرمانده بي 23-25: 23
اين سـفر بايـد در تـاريكي    . دارگارد محافظ تشكيل شده بود از دويست سپاهي و هفتاد سوار و دويست نيزه. برود

  . ساعت نه شب –د ش ميانجام 
بلكه اين نشـان  . يار سربازان محافظ نبايد به منزله احترام و تكريم اين مبشر وفادار مسيح قلمداد شودشمار بس

هد كه مين باشي قصد داشت با اين كار نظر مقام واالتر رومي خود را جلب نمايد؛ اگر يهوديان در قتل پـولس  د مي
  . دش ميي غفلت و كاهلي خود دند، فرمانده مسئول بايد جوابگوش ميكه شهروندي رومي بود موفق 

به نام كلوديوس ليسـياس معرفـي   : ويسدن مياي كه به فليكس، والي رومي فرمانده خود را در نامه 26-28: 23
بسيار جالب است كـه ليسـياس در ايـن نامـه خـود را      . هدف از نوشتن اين نامه، شرح وضعيت پولس بود. ندك مي

رسيد كه مبادا خبر به بند كشـيدن يـك تبعـه روم بـه     ت ميماالً او از اين احت. ندك ميمدافع عدالت اجتماعي توصيف 
  . كلوديوس ليسياس بسيار خوش شانس بود كه پولس اين خبر را به گوش فليكس نرساند. گوش فليكس برسد

ها دريافته است كه پولس گناهي نكرده كه مستوجب قتل يا بنـد  فرمانده شرح داد كه در بازجويي 29-30: 23
اي كه يهوديان بر عليـه  او به سبب توطئه. سد كه اين غوغا بر سر مسائل شريعت يهود استر ميبلكه به نظر . دباش

پولس چيده بودند، صالح ديد پولس را به قيصريه منتقل نمايد تا مدعيان او نيز به آنجا آمده و در حضـور فلـيكس   
  . به اين مسأله رسيدگي شود

توقفي كوتاه در آنتپاتريس داشت، شهري كه سي و نه مايل از اورشليم دور سفر به سوي قيصريه  31-35: 23
ديگر از اين شهر به بعد خطر در كمين يهوديان بسيار كـم   كه از آنجا. و در چهل و چهار مايلي قيصريه قرار داشت

آنهـا بـه محـض     .بود، سربازان به اورشليم بازگشتند و مسئوليت بردن پولس به قيصريه بر عهده سـواران گذاشـتند  
هنگامي كه فلـيكس دريافـت كـه پـولس شـهروند روم      . رسيدن پولس را به همراه نامه ليسياس به فليكس سپردند

او فرمود تا در اين . است، قانع شد و قول داد هر گاه كه مدعيان او از اورشليم بيايند به اين موضوع رسيدگي نمايد
  . اثنا پولس را در سراي هيروديس نگاه دارند

اي تبديل به يك چهره بارز سياسي در امپراطـوري  كنندهفليكس والي رومي كه در ابتدا برده بوده به طرز خيره
هنگـامي كـه او بـه فرمانـداري ايالـت      . در مورد زندگي شخصي او بايد گفت كه او بسيار فاسد بود. روم شده بود

خـود شـيفته دروسـيال شـد، كسـي كـه بـا        در طول دوران خدمت . يهوديه منصوب شد، شوهر سه زن درباري بود
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يوسبيوس شمعون جادوگر در قبرس اين عروسي را ترتيب ) تاريخ(بر طبق . آزيزوس پادشاه اميسا ازدواج كرده بود
  . داد

كفـايتي در  او فرمانرواي مستعدي بود، و اين حقيقت كه او ترتيبات ترور يوناتان رئيس كهنه را كه به خاطر بي
  . گذار اين موضوع استانتقاد كرده بود فراهم كرده بود صحهامور حكومت از او 

  . افتي ميپولس بايد در مقابل اين فليكس حضور 

پنج روز پس از اينكه پولس اورشليم را به مقصد قيصريه ترك نمـود، حنانيـا، رئـيس كهنـه، بـه همـراه        1: 24
. به عنوان وكيل دعاوي خود اسـتخدام نمودنـد  آنها مردي رومي به نام ترتلس را . به آنجا آمدند سانهدريناعضاي 

  . وظيفه او اين بود كه در مقابل فليكس قرار گرفته و اتهامات را بر پولس وارد نمايد

البته، آنچه كـه او گفـت تـا حـدي     . ترتلس دعوا را با تملق و چاپلوسي بسيار از فرماندار آغاز نمود 2-4: 24
امـا سـخنان تـرتلس    . ردكـ  مـي ش و قيامي حكومت خود را حفظ فليكس با سركوب هر گونه شور. حقيقت داشت

واست دعواي خود را با تملق و چاپلوسي كـردن از فرمانـدار   خ ميديگر فراتر از بيان حقيقت بود، واضح بود كه او 
  . پيش ببرد

  : سپس او چهار اتهام مجزا را بر عليه پولس اقامه كرد 5-8: 24
  . آفتا ي او مفسد بود، به عبارتي مزاحم. 1
  . انگيز در ميان همه يهوديانفتنه. 2
  . او از پيشوايان بدعت نصاري بود. 3
  . او سعي نمود هيكل را ملوث سازد. 4

پس از اينكه ترتلس از توانايي فليكس در تعيين صحت اتهامات پولس اظهار اطمينـان نمـود، يهوديـان     9: 24
  . نمودده بود و صداي خود را بلند كردند حاضر در آنجا در حمايت از اتهاماتي كه ترتلس ادعا

ابتدا او اظهار رضايت كرد از اينكه اجازه يافته در مقابل . پولس با اشاره والي دفاعيه خود را آغاز نمود 10: 24
شايد به نظر اين سـخن او  . مردي حاضر شود كه در طي سالهاي بسيار با آداب و رسوم يهوديان آشنايي يافته است

  . د، اما حقيقت اين است كه سخن او تنها بيان مودبانه يك حقيقت بودچاپلوسي باش
  . سپس پولس يك به يك به اتهاماتي كه بر او وارد آمده بود پاسخ گفت

او به اورشليم رفته بود و هدف او هم عبادت بود و نه در مورد اتهام مفسد بودن او چنين پاسخ داد كه  11: 24
  . ايجاد اغتشاش

  يا  در كنايس.. .و هيچگاه، چه در هيكل. انگيزي در ميان يهوديان را انكار نمودس او اتهام فتنهسپ 12-13: 24

سـت  وانت مياينها همه حقيقت بودند و كسي ن. شهر با مردم بحث نكرده يا آنها را به شورش دعوت نكرده بود
  . آنها را رد كند
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اما او گفت كه در ايـن  . پيشوايان بدعت نصاري است پولس اتهام سوم را انكار ننمود، اينكه او از 14-17: 24
او در ايـن  . طريق او خداي يهوديان را خدمت كرده، و به آنچه در تورات و انبياء مكتوب است معتقد بـوده اسـت  

اعتقاد تمام يهوديان راست دين، به طور خاص فريسيان، شريك بود، اينكـه قيامـت مردگـان از عـادالن و ظالمـان      
در پرتوي قيامت آينده، همواره به دنبال ايجاد ارتباطي شفاف با خداوند و تمام برادران يهودي خود  او. خواهد شد
بـه  . او نه براي اغتشاش و آشوب به اورشليم آمده بود، بلكه تا صدقات و هدايا براي قوم خـود بيـاورد  . بوده است

اي كمك به مسيحيان عبري نيازمنـد در اورشـليم   آوري اعانه از كليساهاي مكادونيه و اخائيه برطور حتم او به جمع
  . ردك مياشاره 

هنگامي كـه او  : پولس در مورد اتهام چهارم، اينكه او هيكل را ملوث ساخته بود، چنين پاسخ گفت 18-19: 24
ن را با خود هدايا را به هيكل آورده بود، چند تن از يهوديان آسيا او را در آنجا يافتند و او را متهم نمودند كه يونانيا

ايست به قيصريه بيايند ب مياين يهوديان آسيا كه شورشي بر عليه او در هيكل برپا كرده بودند . به هيكل آورده است
  . تا ادعا نمايند، البته اگر حرفي بر عليه او داشتند

 سپس پولس از يهوديان حاضر در آنجا دعوت كرد تا به طور مشخص آن جرايمي كه در حضـور  20-21: 24
سـتند  وانت مـي آنچه كه آنـان  . ستند چنين كنندوانت ميآنها ن. اهل شورا در اورشليم به وي نسبت دادند را بيان نمايند

به عبـارتي ديگـر   . ودش ميبگويند اين بود كه پولس ندا كرد كه درباره قيامت مردگان از او امروز پيش آها بازپرس 
  . اتهاماتي كه حقيقت داشتند جنايي نبودندآن اتهاماتي كه جنايي بودند صحت نداشتند و ان 

در مـورد ايمـان مسـيحي     آن قدراو . هنگامي كه فليكس اين دعوي را شنيد با يك دو راهي مواجه شد 22: 24
اي كه در مقابل او قرار داشت از هر جرمي كـه بـرخالف   مشخص بود زنداني. انست كه پي ببرد حق با كيستد مي

ـ ك مياگر پولس را تبرعه  اين حالبا  .قانون رومي باشد مبري بود خـط مشـي   . انگيخـت  ان را برمـي رد خشم يهودي
او اعـالن كـرد   . بنابراين صالح ديد دعوا را ادامـه دهـد  . رد كه رضايت يهوديان را جلب نمايدك ميسياسي ايجاب 

مـا  . دشـ  مـي وب در حقيقت اين تأخير يـك تـدبير محسـ   . منتظر خواهد ماند تا ليسياس مين باشي به قيصريه بيايد
  . انيم كه آيا مين باشي به آنجا رفت يا خيرد مين

فليكس به عنوان ختم كالم اين دعوا، فرمان داد تا پولس همچنان تحت مراقبت نگاه داشته شود، و بايد  23: 24
هم تا حدي به وي آزادي داده شود و نيز خويشانش اجازه داشتند او را مالقات نموده و غـذا و لبـاس بـرايش فـرا    

  . هد كه در نظر فرماندار پولس يك مجرم درمانده نبودد مياين موضوع نشان . سازند

چند روز پس از اين محكمه عمومي فليكس و همسرش درسال مالقاتي خصوصي با پـولس  . الف 24-25: 24
-و همسر زانـي پولس با شجاعت كامل، با اين فرماندار فاسد . مسيحي بيشتر بشنوندترتيب دادند تا در مورد ايمان 

انستند، چـه در  د ميآنها اندكي درباره عدالت شخصي . اش درباره عدالت و پرهيزكاري و داوري آنيده سخن گفت
. كه از ازدواج شريرانه آنها اشكار بود آنها با پرهيزكاري بيگانه بودنـد  همان گونه. اجتماع و چه در زندگي شخصي
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د، زيرا اگر گناهان آنهـا توسـط خـون مسـيح بخشـيده نشـود، در       ش ميه بايد درباره داوري آينده به آنها هشدار داد
  . درياچه آتش هالك خواهند گرديد

رسيد اما به نجات ت ميگرچه او . سد فليكس بيشتر از درسال تحت تاثير قرار گرفتر ميبه نظر  26-ب25: 24
الحـال بـرو چـون    «: به بعد موكول كـرد  او با اين سخنان اتخاذ هرگونه تصميم در اين مورد را. دهنده ايمان نياورد

در كمال تأسف بايد گفت تا آنجايي كه كتاب مقدس ثبت نمـوده اسـت ايـن     ».فرصت كنم تو را باز خواهم خواند
فرمانـدار در طـول دو سـال    . اين آخرين شهادت پولس به فليكس نبود اين حالبا . فرصت ديگر براي او مهيا نشد

در حقيقت فليكس، منتظـر  . ريه زنداني بود بارها او را براي گفتگو نزد خود خواندآينده در حالي كه پولس در قيص
  . اي در قبال آزادي او به وي پرداخت نمايندبود كه دوستان پولس رشوه

ميالدي، پوركيوس فستوس، خليفه واليت فليكس شد و فليكس  60در سال  –بعد از انقضاي دو سال  27: 24
  . هد پولس را در زندان گذاشتچون خواست بر يهود منت ن

ميالدي توسط امپراطور روم، نرون به فرمانداري يهوديـه منصـوب    60پوركيوس فستوس در پائيز سال  1: 25
پـس از سـه روز   . دشـ  مـي قيصريه مركز سياسي ايالت رومي سوريه كه يهوديه قسـمتي از آن بـود، محسـوب    . شد

  . رو او، رفتفستوس از قيصريه به اورشليم پايتخت مذهبي قلم

ذشت، اما يهوديان هنـوز او را فرامـوش   گ ميگرچه اكنون دو سال از زنداني شدن پولس در قيصريه  2-3: 25
آنها به گمان اينكه بتوانند از فرمانـدار جديـد   . نكرده بودند و حتي اندكي از خشم آنها نسبت به او كاسته نشده بود

زرگان يهود نزد او بر پولس ادعا كردند و از او خواستند او را براي مساعدتي سياسي دريافت نمايند، رئيس كهنه و ب
او را محاكمه نمايند، اما نقشه آنهـا   سانهدريناحتماالً مقصود آنها اين بود كه در مقابل . محاكمه به اورشليم بفرستد

  . اين بود كه در ميانه راه بر او حمله كرده او را بكشند

قبلي آنها در كشتن پولس، و اقدامات فرمانده اورشليم در انتقال او بـه قيصـريه    گمان از توطئهاما بي 4-5: 25
از اين رو او اين درخواست را نپذيرفت، اما به آنها وعده داد كه به آنها اجازه خواهد داد تا هرگاه كه . اطالع داشت

  .به قيصريه آمدند اين فرصت را بيايند تا بر عليه پولس اقامه دعوي كنند

يهوديان بر پولس هجوم آورده، . فستوس پس از يك اقامت ده روزه در اورشليم به قيصريه بازگشت 6-8: 25
انست دعواي آنها ضعيف است تنها گفـت نـه بـه شـريعت     د ميپولس كه . اتهامات بسيار و گران بر او وارد كردند

  . يهود و نه به هيكل و نه به قيصر هيچ گناهي نكرده است

واهد تسليم خواسته يهوديان شود و پـولس را  خ ميسد كه فستوس ر مياي چنين به نظر هبراي لحظ 9-11: 25
پـر  . ردكـ  مـي ، او بدون اجازه زنداني اين كـار را ن اين حالبا . به اورشليم بفرستد سانهدرينبراي محاكمه در مقابل 

از اين رو گفـت كـه   . اهد رسيدواضح است كه پولس دريافته بود اگر موافقت نمايد، او ديگر زنده به اورشليم نخو
اگـر او جرمـي بـر عليـه     . قيصريه بهترين مكان براي محاكمه او است و بدينسـان ايـن خواسـته آنـان را نپـذيرفت     

اما اگر چنين جرمي مرتكب نشده بود، پس بـه چـه   . امپراطوري روم مرتكب شده بود، حاضر بود در اين راه بميرد
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پولس رسول با استفاده از حقـوق كامـل شـهروندي خـود ايـن كلمـات بـه        د؟ ش ميجرمي بايد به يهوديان تسليم 
  ».نمك ميبه قيصر رفع دعوي «يادماندني را به زبان آورد، 

پرد، و بـه  سـ  مـي آيا پولس با رفع دعوي به قيصر عمل اشتباهي مرتكب شد؟ آيا او نبايد خود را كامالً به خدا 
يم با قاطعيت چيزي وانت ميبود؟ ما ن »اشتباهات پولس«يكي از  رد؟ آيا اينك ميحقوق شهروندي زميني خود توكل ن

انيم اين است كه رفع دعوي او به قيصر مانع از آزادي او در اين زمان شـد، و حتـي اگـر بـه     د ميآنچه كه . بگوييم
  . ست از طريق ديگر به روم برسدوانت ميرد ك ميقيصر رفع دعوي ن

سپس به پولس گفت، شايد . ندكي با مشاوران خود مشورت نمودفستوس در مورد مراحل اين دعوي ا 12: 25
  »!آيا به قيصر رفع دعوي كردي؟ به حضور قيصر خواهي رفت«با لحني گستاخانه، 

پس از مدتي، هيروديس اغريپاس دوم و خواهرش برنيكي براي اداي تبريكات به مناسبت فستوس بـه   13: 25
همان كسي كه يعقوب را به قتل رساند و پطـرس را بـه   . اس اول بوداغريپاس پسر هيروديس اغريپ. قيصريه آمدند

در حالي كه تاريخ نگاران تصويري زشت از او بدسـت  . خواهر او به طرز عجيبي زيبا بود ).12اعمال ( زندان افكند
  . ندك مياند، اينكه او با برادر خود رابطه داشته است، عهد جديد در مورد شخصيت او سكوت داده

در طول دوران اقامت بلند مدت آنها در يصريه، فستوس تصميم گرفت در مورد پولس و مشكلي  14-16: 25
پولس به آنها را براي  ابتدا او خواسته ناشيانه يهوديان مبني بر ارجاع محاكمه. كه گريبانگيرش شده بود سخن گويد

اد، گفت كه چگونه سعي نموده د مي او كه خود را مدافع و محافظ محاكمات صحيح قضايي جلوه. وي بازگو نمود
  . اي ترتيب دهد كه مدعي عليه مدعيان خود روبرو شده و به او فرصت دفاع كردن از خود بدهدتا محكمه

هنگامي كه دعوا به محكمه ارجاع شد، فستوس دريافت كه زنداني هيچ جرمي بر عليه امپراطوري  17-19: 25
ند درباره مذهب خود و در حق عيسـي نـامي كـه مـرده اسـت و پـولس       اي چمسأله«نشده است، بلكه دعوا بر سر 

  ».ويد كه او زنده استگ مي

سپس فستوس پيشنهادي كه به پولس داده بود تا به اورشليم برود، و نيز رفـع دعـوي پـولس بـه      20-22: 25
به چه اتهامي . ز بودمطموئناً اين مسأله مشكل سا. را بازگو نمود) لقبي براي قيصر، و نه يك اسم(حضور اوغسطس 
اغريپاس يك يهودي بود و بر مسايل يهود آگاهي داشت، فسـتوس اميـد    ي كهجاي«ردند؟ از آب ميبايد او را به روم 

  . داشت او بتواند به او كمك كند تا اتهامي مناسب به او نسبت دهند
اظهـار نظـر بنگـل در    . را به كار برد »عيسي نامي«فت عبارت گ ميفستوس هنگامي كه از نجات دهنده سخن 

ويد كه هـر زانـويي در برابـر او    گ ميفستوس بدبخت از كسي سخن «: مورد اين موضوع شايسته بازگو كردن است
  ».خم خواهد شد

مـين  . اغريپاس و برنيكي با حشمتي عظـيم داخـل شـدند   . روز بعد يك جلسه رسمي ترتيب داده شد 23: 25
  . سپس پولس را حاضر ساختند. ردندك ميباشيان و بزرگان شهر آنها را همراهي 
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خواسـته مؤكـد يهوديـان مبنـي بـر مـرگ       . باري ديگر، فستوس سرگذشت اين دعوا را بيان نمود 24-27: 25
مطمئنـاً  . پولس، ناتواني فستوس در يافتن جرمي كه مستوجب قتل باشد، و سـپس رفـع دعـوي پـولس بـه قيصـر      

محاكمه او هـيج   اين حالاسته پولس وي را نزد نرون بفرستد، با مجبور بود بر طبق خو: فستوس تنها دو راه داشت
فستوس به وضوح بيان نمود كه اميد دارد سرانجام اغريپاس بتواند به او كمك كند چـرا كـه   . مبناي قانوني نداشت

البتـه ايـن سـخنان در    . اشـت د مـي و شكايتهايي كه بر اوست را معروض ن رستادف ميخالف عقل بود كه اسيري را 
يهوديان در آنجا نبودند تـا پـولس را مـتهم نماينـد، و     . د و نه يك محكمهش ميارچوب يك مجلس استماع بيان چ

  . فت كه اغريپاس تصميمي معتبر اتخاذ نمايدر ميانتظار ن

 ».پادشـاهي اسـير و يـك زنـداني تـاج بـه سـر       «صحنه مقابل ما به خوبي چنين توصيف شده است،  1-3: 26
ريپاس يك شخصيت مفلوك بود، در حالي كه پولس بر بالهاي ايمـان فراتـر از شـرايط حـال     ازديدگاه روحاني، اغ

  . ردك ميپرواز 
هنگامي كه اغريپاس اجازه سخن گفتن به پولس داد، پولس دست خود را دراز كرده و شرح تجربـه مسـيحي   

حاضر شود كه يهودي اسـت و بـا   او ابتدا قدرداني نمود از اينكه اجازه يافته در حضور شخصي . خود را آغاز نمود
مقدمه سخنان او نه تملـق بلكـه رعايـت ادب    . تمام رسوم و مسايلي كه در ميان يهوديان متداول است آشنايي دارد

  . مسيحي و حقيقت محض بود

سـتند تصـذيق   وانت ميواستند شهادت دهند خ مييهوديان اگر . پولس در گذشته خود يك يهودي بود 4-5: 26
  . س پيرو پارساترين طريق راست ديني بود يعني يك فريسي باثبات بودنمايند كه پول

اي كه خدا به اجـداد آنهـا داده بـود،    د كه در پي اميد آن وعدهش مياكنون او به خاطر اين جرم محاكمه  6: 26
مچنـين  خدا در عهد عتيق عهدهاي گوناگوني بـا رهبـران اسـرائيل، ه   : به نظر استدالل پولس اينچنين بود. فتر مي

عهد اصلي در مـورد مسـيح ظهـور او بـراي نجـات اسـرائيل و       . ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داود و سليمان بسته بود
آيا اين . پاتريارخهاي عهد عتيق بدون ديدن تحقق اين وعده چشم از جهان فرو بستند. سلطنت او بر روي زمين بود

ست وانت مياما چگونه ! وردآ ميمسلماً او عهد خود را بجا  آن است كه خدا شرايط عهد خود را بجا نياورد؟به منزله 
  به اين وعده عمل كند، در حالي كه پدران در گذشته بودند؟ 

اي كه به مقدسـينِ عهـد عتيـق داده    بدينسان پولس وعده ».با برخيزانيدن آنها از ميان مردگان«پاسخ اين است، 
  . هدد ميشده بود را به قيامت از مردگان پيوند 

ردنـد تـا   ك مـي شد كه بجد و جهد خـدا را عبـادت   ك ميپولس رسول دوازده سبط اسرائيل را به تصوير  7: 26
اسـت چـرا كـه ده سـبط از ابسـاط       ت مياين اشاره به دوازده سبط اسرائيل بسيا رحائز اه. تحقق وعده او را ببينند

پولس آنها را قومي متها پراكنده شده بودند، اما گرچه آنها در ميان ا. بودند »گم شده«اسرائيل از دوره اسارت تاكنون 
  . نند و به انتظار نجات دهنده موعود هستندك ميپنداشت كه خدا را عبادت مي
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يزاند و بدينسان بـه  خ مياو بر اين باور بود كه خدا پدران را از ميان مردگان بر! پس جرم پولس اين بود 8: 26
  و تمام حاضران در آن جمع پرسيد چرا چنين چيزي محال است؟ پولس از اغريپاس . ندك ميوعده خود عمل 

رحمانه خود در جهت آزار رسـاندن بـه   وقفه و بيپولس با اشاره به سرگذشت زندگيش، تالش بي 9-11: 26
او از روسـاي كهنـه   . ردك مياو با تمام قوت خود با نام عيسي ناصري مخالفت . پيروان ايمان مسيحي را بازگو نمود

 سانهدرينهنگامي كه آنها براي محاكمه در برابر . افت تا بسياري از مسيحيان در اورشليم را به زندان افكندقدرت ي
افـت آزار  ي مـي او بارها و بارها بر كسـاني كـه در كنـايس    . ادد ميرفتند او به اصرار تمام بر عليه آنها رأي گ ميقرار 

هنگامي كه او گفت آنها را مجبور ( خداوند آنها را انكار نمايد اد تاد ميست انجام وانت ميساند، و هر كاري كه ر مي
كـار را  گويد، اين بدان معنا نيست كه او موفق بهانجام آن كار شد، بلكه او تالش نمـود تـا ايـن     اخت كه كفرس مي

  . افتمبارزه پولس بر عليه شاگردان مسيح از اورشليم و يهوديه تا به شهرهاي بعيد نيز گسترش ي .)انجام دهد

زندگي او به وقوع در طي يكي از همين سفرهاي خارجي بود كه بزرگترين تجربه دگرگون كننده  12-14: 26
او در حالي كه مجوز رسمي براي دستگيري مسيحيان و انتقال آنها به اورشـليم بـراي مجـازات در دسـت     . پيوست

نـوري از آسـمان بـر وي    . را در بر گرفتپرجالل او اي در وقت ظهر منظره. داشت، به سوي دمشق در حركت بود
: پرسيداو در حالي كه بر زمين افتاده بود هاتفي را شنيد كه از او مي. تر بودتابيد، كه حتي از خورشيد هم درخشنده

تو را بر ميخهـا  «اين هاتف عبارت مهم ديگري را نيز بيان نمود،  »ساني؟ر مياي شائول، اي شائول چرا بر من جفا «
، سيخهايي تيز بودند كه براي حركت دادن حيوانات سمج مورد استفاده قـرار  )سيخك(ميخ  ».دشوار استلگد زدن 

آور تـر از آن او بـر نـداي الـزام    د، امـا مهـم  ز مـي پولس با اين كار خود داشت بر ميخ وجدان خود لگد . رفتندگ مي
او بـر  . ا به هنگام شهيد شدن فراموش نمايدست وقار و متانت استيفان روانت مياو هيچگاه ن. دز ميلگد  القدس روح

  .ساندر ميخود خدا جفا 

 ».نـي ك ميمن عيسي هستم كه تو بر من جفا «: آن هاتف پاسخ داد »خداوندا تو كيستي؟«: پولس پرسيد 15: 26
عيسي؟ چگونه ممكن بود؟ آيا عيسي مصلوب نشده و نمرده بود؟ آيا شاگردان او جسـد وي را ندزديـده بودنـد و    

د اكنون عيسي با او شخن گويد؟ حقيقت بالفاصله بـر  ش ميفيانه در جايي ديگر دفن نكرده بودند؟ پس چگونه مخ
مسـيحيان  پولس با جفا رساندن بـر  ! به راستي كه عيسي دفن شده و از ميان مردگان برخاسته بود. جان پولس تابيد

در واقع بر مسـيحِ اسـرائيل، همـان پسـر خـدا جفـا        و با جفا رساندن بر او،. ساندر ميدر واقع بر خداوند آنها جفا 
  . ساندر مي

سپس پولس مأموريتي كه خداوند عيسي مسيح قيام كرده به وي سپرده بود را به شـكلي مـوجز بيـان     16: 26
او اين مكاشفه خاص را از مسيح پـرجالل، يافتـه بـود كـه     . خداوند به او گفته بود كه برخاسته و برپا بايستد. نمود

خداوند و شاهدي بر تمام اموري كه آن روز به چشم خود ديد، و بر تمام حقايق بزرگ ايمان مسيحي كه بـر  خادم 
  . او آشكار شده بود باشد
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و امتها رهايي خواهد يافت را بايد چنين برداشت نمود كه ) اسرائيل(اين وعده كه پولس از دست قوم  17: 26
  . هد رهايي خواهد يافتد مياو تا هنگامي كه مأموريت خود را انجام 

پولس به طور خاص به نزد امتها فرستاده خواهد شد تا چشمان ايشان را باز كند تا از ظلمت به سوي  18: 26
آنها با ايمان به عيسـي خداونـدآمرزش گناهـان و ميراثـي در ميـان      . نور و از قدرت شيطان به جانب خدا برگرداند

اي از خالصـه  18هـد كـه چگونـه آيـه     د مـي به ما نشان ) H. K. Downie(دني . كي. اچ. مقدسين خواهند يافت
  : شودعملكرد انجيل محسوب مي

  . دايدز ميانجيل تاريكي را . 1
  . هاندر ميانجيل از قدرت شيطان . 2
  . خشدب ميانجيل گناهان را . 3
  . رداندگ ميميراث گمشده را باز . 4

هـد كـه او رويـاي آسـماني را نافرمـاني      د مياغريپاس شرح حال كه پولس مأموريت يافته بود به  19-23: 26
ها او به مردم بشارت داد كه بـه سـوي خـدا    په در دمشق و اورشليم و در تمامي مرز و بوم يهوديه، و امت. نورزيد

هود اند و او در هيكل به اين كار مشغول بود كه يبازگشت كنند، و اعمالي انجام دهند كه نشان دهد واقعاً توبه كرده
اما خدا او را محافظت و اعانت نمود، و او به هر كس كـه در تمـاس بـود ايـن     . او را گرفته، قصد قتل او را داشتند

ايـن پيغـام ايـن بـود كـه      . مودن مياد، و پيامي را كه انبياي عهد عتيق و موسي گفته بودند را موعظه د ميشهادت را 
  . ها را به نور اعالم نمايدو هم امت) اسرائيل(شته، تا هم قوم ايست زحمت ببيند ونوبر قيامت مردگان گب ميمسيح 

او كه قادر نبود قدر اين . فستوس كه يهودي نبود احتماالً نتوانست از استدالل پولس سر در بياورد 24-26: 26
انـه شـده   پر بود را بيابد، با شتاب زدگي پولس را متهم نمود كه به خاطر كثـرت علـم ديو   القدس روحمرد را كه از 

پولس بدون هيچ نشاني از خشم و غضب به آرامي اين اتهام را رد كرد و تأكيد نمود كه سخنان او از راسـتي  . است
. او سپس اطمينان خود را از اينكه پادشاه بر صـحت سـخنان او واقـف اسـت، ابـراز نمـود      . و هوشياري بوده است

انستند، و ترديدي نبود كه اين اخبـار بـه گـوش    د مياو درباره يهوديان همه . زندگي و شهادت پولس يك راز نبود
  . اغريپاس هم رسيده باشد

سپس پولس خود  »اي؟اي اغريپاس پادشاه، آيا به اين انبياء ايمان آورده«: پولس خطاب به پادشاه گفت 27: 26
: فتگ ميپولس در واقع . قدرت اين استدالل غيرقابل ترديد بود ».انم كه ايمان داريد مي«: به اين سوال پاسخ گفت

تو، نيز بر شهادت آنها ايمان داري، مگر نه، اي اغريپـاس؟ پـس چگونـه    . من به تمام انبياي عهد عتيق اعتقاد دارم«
ام كه مستوجب مرگ است؟ يا چگونه مـرا بـه جـرم اعتقـادي     اند به اينكه جرمي مرتكب شدهيهود مرا متهم نموده

  »اد داري؟ني كه خود نيز بدان اعتقك ميمحكوم 

به قليـل ترغيـب   «اغريپاس قدرت استدالل او را احساس نمود، و اين در پاسخ او كامالً مشهود است،  28: 26
، در مورد مقصود اغريپاس از اين جمله اتفاق نظـر چشـمگيري وجـود    اين حالبا  »ني كه من مسيحي بگردم؟ك مي
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گيري براي اين باورند كه پادشاه تا به آستانه مرز تصميمنند بر ك ميرا پيروي  King Jamesدارد، آن دسته كه ترجمه 
ديگـران بـر ايـن    . اثباتي است بر ايـن مسـأله   29پندارند كه پاسخ پولس در آيه آنها مي. پيروي از مسيح پيش رفت

بـه   »ي مـرا مسـيحي كنـي؟   وانت ميني با اندكي استدالل ك ميآيا گمان «: باورند كه اغريپاس با كنايه از پولس پرسيد
  . ردك ميبياني ديگر، او با شوخي و كنايه از زير بار سخنان پولس شانه خالي 

او بـا  . با شوخي، پولس با اشتياقي وافر به سوال او پاخ گفتيا  فتگ ميچه اغريپاس با خالص سخن  29: 26
ايـد بـه شـادي و    زياد، هم اغريپاس و هم حاضران در مجلس بيا  اي فراوان گفت چه استدالل او اندك باشدعالقه

او شـوند، جـز آن   بركات زندگي مسيحي داخل شوند، تا آنها نيز همه در خوشي پـولس شـريك گردنـد، تـا مثـل      
  : ويسدن ميمورگان . زنجيرها

آن را بزرگ . مسيحيت اين است. هد تا اغريپاس نجات يابد، اما زنجيرهاي خود را بر وي نخواهد نهادد مياو جان خود را 
هـد تـا برهانـد، امـا     د مـي صداقتي كه جان خود را . ساند مسيحي نيستر ميصداقتي كه جفا . هيد و به كار گيريدكنيد، افزايش د

  . ند، آن مسيحيت استك ميزنجيري بر كسي تحميل ن

. را ترك كردند تا در خلوت با هم مشورت نمايندمجلس ، پادشاه، والي و برنيكي و ديگر مقامات 30-32: 26
شايد با اندك پشيماني . شدند كه پولس هيچ عملي كه مستوجب قتل يا حبس باشد، نكرده است همه به اجبار متفق

  . رد، او را آزاد كردن ممكن بودك مياغريپاس به فستوس گفت اگر پولس به قيصر رفع دعوي ن

اين رفـع  د ش ميچه اگر . د لغو نمودش ميطبيعي است كه با خود بيانديشيم چرا ارجاع دادن دعوا به قيصر را ن
كه اين خواست خدا بود كه رسول امتها براي محاكمه نـزد امپراطـور و بـه روم    انيم د ميدعوي لغو شود يا خير، ما 

  .د جان خود را در اين راه نهدو در آنجا به خواسته قلبي خود برسد تا همچون خداوند خو) 23: 11(برود 

  

  )16: 28 -1: 27( سفر دريايي پولس به روم و غرق شدن كشتي) خ

اگـر  . ، در مسـير رسـيدن بـه روم   )مليطه(انگيز پولس از قيصريه به مالت اين باب شرحي است از سفر هيجان
اين عبارات . افتيمي ميپولس يك مسافر اين كشتي نبود، ما هيچگاه از اين سفر و ماجراي غرق شدن كشتي آگاهي ن

  . به سادگي از آنها گذشت وانت يمها و اصطالحات دريانوردي، و از اين رو نپر است از واژه

ايـن  . افسري به نام يوليوس مسئوليت مراقبت از پولس را بر عهده داشت. اين سفر در قيصريه آغاز شد 1: 27
هـاي عهـد عتيـق، مـردي بـا      او به مانند ديگر يوزباشي. هاي ارتش روم بوديوزباشي از سپاه اغسطس يكي از هنگ

  . مودن ميه محبت، عادل بود و به ديگران توج

 همچنين در. دندش ميبر روي عرشه كشتي زندانيان ديگري نيز بودند كه به جهت محاكمه به روم منتقل  2: 27
. ورد، كه هر دو همراه پولس به اين سفر آمـده بودنـد  خ ميميان فهرست مسافران نام ارستوخس و لوقا نيز به چشم 
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برنامه سفر اين بود كه . ود، شهري در ميسيا در شمال آسياي صغيراي كه آنها بدان سوار شدند از ادراميتيني بكشتي
  . آنها به سوي شمال و غرب حركت كرده، در بنادر آسيا، ايالت غربي آسياي صغير توقف نمايند

كشتي در امتداد ساحل فلسطين به حركت درآمد و در صيدون، هفتاد مايـل دورتـر از قيصـريه توقـف      3: 27
ي با مالطفت پولس را اجازت داد تا به ساحل رفته دوستان خود را مالقـات نمـود ازايشـان    يوليوس، يوزباش. نمود

  . نوازش يابد

از صيدون مسير به سمت شمال غربي درياي مديترانه شكسته شد، و از سمت راست قبرس گذشتند  4-5: 27
زيد، كشـتي از سـاحل جنـوبي    و ميرغم اينكه باد از جهت مخالف علي. هاي شرقي جزيره بادپناه آنها شودتا كرانه

آسياي صغير گذشت، و سپس به سمت غرب حركت كرده از قيليقيه و پمفليه نيز گذشته به ميـراي، شـهر بنـدري    
  . ليكيه رسيد

در آنجا يوزباشي، زندانيان را به كشتي ديگري منتقل نمود، چرا كه آن كشتي ديگر به سمت ايطاليا پيش  6: 27
  . ت تا از شمال غربي ساحل آسياي صغير به بندرگاه خود برسدفت؛ بلكه قصد داشر مين

نفر متشكل از كاركنان و مسافران، بـه اضـافه    276آن . مدآ ميكشتي دوم از اسكندريه، در ساحل شمالي افريقا 
ي اين كشتي از اسكنريه به سوي شمال درياي مديترانه حركت كرده بود و به ميرا. ردك ميبار گندم را با خود حمل 

  . رسيده بود، و اكنون عزم سفر به ايطاليا را داشت

كشـتي بـه زحمـت فـراوان      خدمـه . ردك ميبه خاطر باد مخالف كشتي چند روز به آهستگي حركت  7-8: 27
باد در جهت  ي كهاز آنجاي. كشتي را به بندرگاه قنيدس رساندند، بندري در آخرين سرحد شمال غربي آسياي صغير

به سوي جنوب حركت كردند تا بتوانند از كرانه شرقي جزيره كريـت كـه بادپنـاه بـود عبـور       زيد؛و ميمخالف آنها 
سلموني را دور زده و به سوي غرب رفتند و بادهاي سنگين را پشت سرنهاده بـه بنـادر حسـنه،     آنها دماغه. نمايند

  . بندرگاهي نزديك شهر لسائيه، در شمال مركزي ساحل كريت رسيدند

فرا رسيدن زمسـتان  . ين لحظه به خاطر شرايط بد آب و هوايي زمان بسياري از دست رفته بودتا بد 9-10: 27
. گذشته بود) روز كفاره(احتماالً اواخر سپتامبر و اوايل اكتبر بود چرا كه ايام روزه . اختس ميادامه سفر را خطرناك 

ادامه اين سـفر باعـث خواهـد شـد     پولس به خدمه كشتي هشدار داد كه پيشروي خسارت در پي خواهد داشت، و 
  . كشتي و خدمه آن و حتي جان مسافران آن به خطر افتد

يوزباشي به سخنان . يوزباشي، ناخدا و صاحب كشتي خواستند به سفر خود ادامه دهند اين حالبا  11-12: 27
ري براي گذراندن زمستان سيد كه فينيكس مكان بهتر ميبه نظر . و ديگران نيز او را تصديق نمودند. آنان تن در داد

بنـدرگاه  . كريت واقع شده بـود ، در جنوب غربي )Fair Havens(فينيكس در چهل مايلي غرب بنادر حسنه . بود
  . آن در امتداد جنوب غربي و شمال غربي قرار داشت

س ند مسيري كه تـا بـه فينـيك   وانت ميهنگامي كه نسيم جنوبي وزيدن گرفت، مالحان گمان بردند  13-17: 27
سـپس بـاد   . آنها لنگر را كشيده به سمت شرق حركت كردند تا به آغـوش سـاحل برسـند   . مانده بود را طي نمايند
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ستند مسـير را  وانت ميآنها كه ن. زيد آنها را درهم كوبيدو ميهاي ساحلي كه از صخره) اوركليدن(شديد شمال غربي 
آنها به سـمت جنـوب غربـي بـه يـك      . واهد ببردخ يمدنبال كنند، مجبور شدن بگذارند طوفان كشتي را هر جا كه 

هنگامي كه آنها به جانب امن جزيره . جزيره كوچك به نام كلودي رانده شدند، كه سي مايل از كريت فاصله داشت
اما سرانجام توانستند آن را روي عرشـه  . شيدند، حفظ نمودندك ميرسيدند، به دشواري زورق نجات را كه به يدك 

. س بدنه كشتي را با طناب بستند تا جلوي از هم پاشيدن آن در مقابل امـواج سـهمگين را بگيرنـد   سپ. كشتي آورند
رسيند كه مبادا به سوي سيرتس رانده شوند، خليجي در ساحل آفريقا كه به خاطر قسمتهاي كم عمق ت ميآنها بسيار 

  . فروكشيدند و همچنان رانده شدند كشتي را) بادبانهاي(براي اجتناب ازاين امر، حبال . خود بسيار معروف بود

در روز سوم آالت كستي را به . پس از يك روز رانده شدن توسط طوفان، بار كشتي را خالي كرند 18-19: 27
تر شود تا مـانع از  به خود گرفته بود، و از اين رو الزم بود سبكترديدي نيست كه كشتي آب زيادي . دريا انداختند

  . نشت آب به درون شود

دند، و ش ميآنها روزهاي بسياري بدون اينكه خورشيد و ستارگان را ببينند به اين سو و آن سو كشيده  20: 27
  . سرانجام ديگر اميد نجات براي آنها باقي نماند. از اين رو قادر نبودند موقعيت خود را تشخيص دهند

ترديدي نيست . غذا نخورده بودند اين افراد روزهاي بسياري. ردك ميگرسنگي، نااميدي را تشدي  21-26: 27
شـايد امكـان پخـت و پـز وجـود      . ردنـد ك ميكه آنها وقت خود را صرف حفاظت از كشتي و ريختن آبها به بيرون 

نه غذايي مانده بود و نه ميـل بـه   . شايد بيماري، ترس و يأس ديگر اشتهايي براي آنها باقي نگذاشته بوديا  .نداشت
  . خوردن

ابتدا او به آنها يادآوري نمود كه نبايد از كريت نقـل  . يشان ايستاد تا بديشان اميد بخشدسپس پولس در ميان ا
او . ود، اما به جان آنها ضرري نخواهد رسـيد ر ميسپس به آنها اطمينان بخشيد كه گرچه كشتي از دست . ردندك مي

ن بخشيده بود كـه او در روم در  انست؟ فرشته خداوند در شب بر وي ظاهر گشته بود، و به وي اطميناد مياز كجا 
خدا تمام همسفران پولس را به وي بخشيده بود، به طوري كه آنها نيـز نجـات خواهنـد    . برابر قيصر خواهد ايستاد

اي غـرق خواهـد   پولس ايان داشت كه همه چيز به خوبي به پايان خواهد رسيد اما كشتي در نزديكي جزيره. يافت
  . شد

تُزر . دبليو. ا(A.W. Tozer) ويسدن مي :  

رد به نرمي بـر روي آب حركـت كـرد و    ك مياي كه پولس را بر خود حمل كشتي »نسيم جنوبي وزيدن گرفت«هنگامي كه 
امـا  . انست كه در پس اين چهره آرام و معمولي پولس چه شخصيت قدرتمندي نهفته اسـت د ميهيچكس بر روي عرشه كشتي ن

ا را در هم كوبيد، ديري نپائيد كه عظمت پولس موضوع صـحبت مسـافران و كاركنـان    هنگامي كه طوفان قدرتمند اوركليدون آنه
پولس رسول، گرچه خود يك زنداني بود، سكان هـدات كشـتي را بـر عهـده گرفـت، خـود تصـميم اتخـاذ نمـود و          . كشتي شد

ورم كه اين امر باعث بحران براي و من بر اين با. دستوراتي صادر نمود كه به منزله حيات و مرگ براي افراد حاضر در كشتي بود
هنگامي كه طوفان وزيدن گرفت نظريه زيبا به سرعت در يك حقيقت دشوار . پولس شد كه جتي براي خودش هم مشخص نبود

  . متبلور شد
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اكون آنها در قسمتي از درياي مديترانه كـه بـه يونيـان    . چهل روز از ترك بنادر حسنه گذشته بود 27-29: 27
در نصـف  . ين يونان و ايطاليا و افريقا قرار داشت سرگردان به اين سو و آن سو در حركـت بودنـد  معروف بود و ب

وردنـد  خ ميها را كه امواج به آنها برشكنبردند كه خشكي نزديك است؛ شايد آنها صداي موجشب مالحان گمان 
سـپس   ،)فـوت  120(بيست قامت اسـت  هنگامي كه آنها ابتدا عمق آب را اندازه گرفتند، دريافتند كه . نيدندش ميرا 

آنها براي اينكه مسير را گم نكننـد، از پشـت كشـتي چهـار لنگـر      . چند لحظه بعد اندازه گرفتند و پاندزه قامت بود
  . ردند كه روز شودك ميانداخته، تمنا 

 هنگـامي . برخي مالحان از ترس جان خود تصميم گرفتند با قايق كوچكي به سمت ساحل بروند 30-32: 27
كه سعي داشتند زورق را از كشتي پايين آورند، به بهانه اينكه لنگرهاي بيشتري به دريا اندازند، پولس خيانت آنها را 

نـد  وانت مـي پولس به وي هشدار داد تنها تا هنگامي كه مالحان در كشتي باشند، ديگر افراد . به يوزباشي گزارش داد
از اين رو مالحـان درصـدد برآمدنـد تـا     . بريده، گذاشتند كه بيفتدسپس سپاهيان ريسمانهاي زورق را . نجات يابند

  . جان خود و نيز جان ديگران را بر روي عرشه كشتي حفظ نمايند

ما براي اينكه قدر نقش پولس . ناميده است »حس همدردي قوي پولس«را  37-33آيات فيليپس،  33-34: 27
و نيز بايد به ياد آوريـم  . مگين دريا را خود حس كرده باشيمدر اين لحظات را بيشتر بدانيم بايد وحشت طوفان سه

  . كه پولس ناخداي كشتي نبود، بلكه يك مسافر اسير
چيزي به روز نمانده بود كه پولس از افراد حاضر در كشتي خواهش نمود كه غذا بخورند، و گفت كه چهارده 

. ه سالمت جسماني آنها به خوردن غذا بستگي داشتوردند، چرا كخ ميآنها بايد غذا . اندروز است كه گرسنه مانده
  . پولس به آنها اطمينان بخشيد كه مويي از سر آنها كم نخواهد شد

چقدر ما قبـل  . سپس نان را گرفت خدا را شكر نمود و در نزد همگان خورد تا الگويي براي آنها باشد 35: 27
قدر شكرگزاري پـيش از غـذا را بـا صـداي بلنـدتر از      چ اين حالبا ! نيمك مياز غذا خوردن در حضور ديگران دعا 

  . هيمد ميبشارت دادن انجام 

  . دويست و هفتاد و شش نفر در كشتي حضور داشتند. بدينسان همه قوي دل گشته، غذا خوردند 36-37: 27

امـا  خشكي به آنها نزديك بود، . پس از غذا خوردن گندم را به دريا ريخته، كشتي را سبك كردند 38-41: 27
بنـد لنگرهـا را   . صالح اين بود تا هنگامي كه خشكي در دسترس اسـت پهلـو بگيرنـد   . ستند آن را بشناسندوانت مين

آنها بادبـان اصـلي را برافراشـته و راه    . ها را كه بسته بودند باز كردندسپس سكان. بريده، آنها را در دريا واگذاشتند
احتماالً در تنگه ميان دو . به گل نشست) محل تالقي دو دريا(ين اما كشتي در مجمع بحر. ساحل را در پيش گرفتند

  . دماغه كشتي در شنها فرو رفت، اما انتهاي كشتي به خاطر شدت امواج از هم گسسته شد. جزيره

سپاهيان قصد قتل زندانيان كردند تا مبادا كسي بگريزد، ليكن يوزباشي چـون خواسـت پـولس را     42-44: 27
و به ديگران فرمان داده شد تا بـر  . د شنا كند به سوي ساحل برودوانت ميو دستور داد هر كس كه ا. برهاند نپذيرفت
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بدين طريق تمام خدمه كشتي و مسـافران بـه سـالمتي بـه     . ديگر اجزاي كشتي خود را به ساحل برساننديا  هاتخته
  . خشكي رسيدند

برخـي از  . افتند كه در جزيره مليطـه هسـتند  به محض اينكه خدمه و مسافران به ساحل رسيدند، دري 1-2: 28
آنها با محبت فراوان براي نجـات  . بوميان جزيره غرق شدن كشتي و تالش قربانيان براي رسيدن به ساحل را ديدند

يافتگان اين حادثه كه هم به خاطر بارش باران و هم به خاطر در آب افتادن كامالً خيس و سردشان شده بود آتـش  
  . روشن كردند

گويا آن مار در . رد، ماري سمي دست پولس را گزيدك ميدر حالي كه پولس به فراهم كردن آتش كمك  3: 28
ذاشـتند، افعـي بـر روي دسـتان پـولس      گ ميهنگامي كه چوبها را بر آتش . ميان چوبهاي شناور دريا پنهان شده بود

  . و را گزيدمار به دست پولس چسبيد، نه تنها دور دست او پيچيد بلكه ا. جهيده بود

گرچه او از حادثه غرق شدن كشتي جان سالم . در ابتدا بوميان آنجا گمان بردند كه پولس قاتلي است 4-6: 28
، اما هنگـامي كـه نـيش    اين حالبا . ردم ميبدر برده بود، اما عدالت گريبانگير او شده بود و او بايد به زودي افتاده، 

اين يكي ديگر از مثالهاي واضـح  ! برگشت و گمان بردند كه خدايي استمار بر پولس تأثيري نگذاشت عقيده آنها 
  . ثباتي دل و فكر انسان استناپايداري و بي

او در آن قسـمت از جزيـره كـه كشـتي     . در آن هنگام شخصي به نام پوبليوس بود رئيس امالك جزيره 7: 28
و دوستانش را طلبيده به مدت سـه روز بـه   اين مقام ثروتمند رومي، پولس . غرق شده بود زمينهاي بسياري داشت

مهرباني مهماني نمود، به عبارتي ديگر، تا هنگامي كه مقدمات فراهم كردن اقامتگاه براي سپري كردن زمستان براي 
  . آنها فراهم شود

در همان هنگام، پدر او بيمار شده و تب و اسهال بـر وي  . پاسخ نماندمحبت اين شخص غيريهودي بي 8: 28
  . پولس نزد وي آمده و دعا كرده و دست بر او گذارده، او را شفا داد. شد عارض

در طول سه ماه آينده تمام بيماران . خبر اين معجزه شفابخش به سرعت در تمام جزيره انتشار يافت 9-10: 28
بسيار اكرام نمودنـد و  اهالي مليطه به هنگام وداع پولس و لوقا آنها را . افتندي ميوردند و همه شفا آ ميرا نزد پولس 

  . هداياي بسياري به آنها تقدم كردند كه براي سفر آنها به روم بسيار مفيد بودند و بدينسان از آنها قدرداني نمودند

د به سالمت دريـانوردي را آغـاز كـرد، يوزباشـي بـه      ش ميو پس از اينكه سه ماه زمستان سپري شد،  11: 28
كشـتي عالمـت جـوزا    . ه زمستان را در جزيره بسر بـرده بـود سـوار شـدند    . .همراه زندانيانش به كشتي اسكندريه

  . پنداشتندداشت، به عبارتي كاستور و پالوكس دريانوردان كافر آنها را حاميان خود مي) قلو برادران دو(

آنها از مالت حدود هشت مايل دور شدند و به سراكوس، پايتخت سيسيل كـه در سـاحل شـرقي     12-14: 28
كشتي سه روز در آنجا توقف نمود سپس به سوي ريغيون در جنـوب شـرقي ايتاليـا، پـيش     . ه بود رسيدندواقع شد

مايل به سمت شمال در امتداد ساحل  180پس از يك روز باد مطلوب جنوبي وزيده مالحان را قادر ساخت . رفت
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مايلي جنوب روم قـرار   150ي در پوطيول. غربي ايتاليا حركت كرده به پرطيولي، در ساحل شمالي خليج ناپل برسند
  . پولس در آنجا برادران مسيحيان را يافته، و اجازه يافت به مدت هفت روز با آنها مشاركت داشته باشد. داشت

به هـر جهـت،   . انيم كه چگونه خبر ورود پولس به پرطيولي به گوش ايمانداران در روم رسيدد ميما ن 15: 28
گروهي چهل و سه مايل به سمت جنـوب شـرقي روم سـفر كـرده     . بال رفته بودندگروه مختلفي از برادران به استق

پولس از ايـن  . گروه ديگر سي و سه مايل به سمت جنوب شرقي به سه دكان آمده بود. بودند تا بازار آپياس برسند
  . آميز مقدسين در روم بسيار خوشحال شده و قوت قلب گرفتاستقبال محبت

رسيدند يوزباشي پولس را اجازت داد در يك منزل شخصـي كـه بـا يـك سـپاهي       هنگامي كه به روم 16: 28
  . د بماندش ميمحافظت 

  

  )31-17: 28( تحت نظر بودن پولس و شهادت او بر يهوديان در روم) د

اش ابتدا خواست به ديدن يهوديان برود و از اين رو از رهبران پولس مطابق با خط مشي هميشگي 17-19: 28
او . اي او جمع شدند، او در مورد دعوي خود به آنها شرح دادچون در خانه اجاره. دعوت به عمل آوردمذهبي آنها 

يهوديان اورشـليم او   اين حالبه آنها گفت گرچه هيچ عملي خالف قوم يهود و رسوم آنها انجام نداده است، اما با 
نتوانستند جرمي در او بيابند و خواستند كه او  مقامات غيريهودي. را براي محاكمه به دستهاي روميان تسليم نمودند

او بـا ايـن   . را آزاد كنند، اما هنگامي كه يهوديان مخالفت نمودند، پولس مجبور شده بود به قيصر رفع دعوي نمايـد 
  . بلكه تا از خود دفاع نمايد. واست از امت خود شكايت كندخ ميدعوي ن

ليه قوم يهود جرمي مرتكب نشده بود، رهبـران يهوديـان روم را   او به خاطر بيگناهي خود و اينكه بر ع 20: 28
كه قـبال هـم    همان گونه. در حقيقت او به خاطر اميد اسرائيل بود كه بدان زنجير بسته شده بود. گرد هم آورده بود

. ده مسيحهايي كه به پاتريارخها داده شده بود، مخصوصاً وعاي است به تحقق وعدهشرح داديم، اميد اسرائيل اشاره
  . ها نهفته بودوعده قيامت از مردگان نيز در تحقق اين وعده

اي در حـق  آنها هيچ نوشـته . انندد ميرهبران يهودي اقرار كردند كه چيزي در مورد پولس رسول ن 21-22: 28
آنهـا مايـل    اين حـال با . پولس از يهوديه نيافته بودند، و هيچيك از يهوديان بر عليه او شكايتي مطرح نكرده بودند

  . فتندگ ميانستند كه در هر جا از ايمان مسيحي بد د ميبودند بيشتر از پولس بشنوند، زيرا آنها 

او ايـن فرصـت را غنيمـت    . چندي بعد تعداد زيادي از يهوديان به منزل پولس آمدند تا از او بشـنوند  23: 28
او بـراي ايـن كـار از تـورات     . وردآ ميحجت  اد و درباره عيسيد ميشمرد و بر آنها در مورد ملكوت خدا شهادت 

  . ردك ميموسي و انبياء از صبح تا شام نقل 

ر از نپذيرفتن ساده تايمان نياوردن بسيار قوي( برخي به پيغام او ايمان آوردند، و بعضي ايمان نياوردند 24: 28
  ).يك پيغام است
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را  10و  9: 6ود، اشـعيا  شـ  مـي اسرائيل رد هنگامي كه پولس ديد باري ديگر انجيل از سوي ملت  25-28: 28
نبي ماموريت يافت تا كالم را به قومي بشارت دهد كه دلشان غليظ شده، گوشهايشان كـر، و   ي كهآنجاي. نقل نمود

هد كه د ميپولس باري ديگر اين اندوه را در خود حس كرد كه دارد به كساني بشارت . چشمان آنها كور شده است
با توجه به نپذيرفتن انجيل از سوي يهوديان، پولس اعالم نمود كه انجيـل را بـه   . وش فرا دهندواهند به آن گخ مين

  .ها خواهد فرستاد، و بدانها اطمينان بخشيد كه امتها او را خواهند شنيدامت

ن كـه كـالو   همان گونه. ردند آنجا را ترك نمودندك ميايمان در حالي كه با يكديگر مباحثه يهوديان بي 29: 28
)Calvin ( ازد، نقل قول پولس از اين نبـوت خدانشناسـاني كـه مسـيح را رد كردنـد، خشـمگين       س ميخاطرنشان

گـر تفسـيري مفيـد ارايـه     اين اصالح. اين عمل او خشم آنها را بر كساني كه ايمان آورده بودند برانگيخت. ساخت
 : هدد مي

مسيح موجب اختالف نظر شد، چرا كه پـر واضـح اسـت     سرانجام، بيهوده است كه شخص اعتراض نمايد و بگويد انجيل
از  نند جنگ كنيم تاك ميو در حقيقت گاهي الزم است با كساني كه خدا را تحقير . يردگ مياينها همه از لجاجت انسان سرچشمه 

  . مند گرديمسالمتي او بهره

كه به ديدن را بود و كساني اي خود ساكن سپس پولس به مدت دو سال تمام، در رم و در خانه اجاره 30: 28
، فيليپيان، كولسـيان و فيلمـون   به افسسيان خود احتماالً در همين زمان بود كه رساالت. مودن ميمدند خدمت آ مياو 

  . را نگاشت

مود و با كمال دليـري  ن مياو در اين مدت از آزادي چشمگيري برخوردار بود، به ملكوت خدا موعظه  31: 28
  .ادد ميداوند بدون ممانعت تعليم در امور عيسي مسيح خ

بـه هـر   . ابـد ي ميبرخي بر اين باورند كه اين كتاب به طور غيرمنتظره پايان . ابدي ميبدينسان كتاب اعمال پايان 
انجيل به اورشليم، يهوديه، سامره و اكنـون   .سدر مياي كه در ابتدا ارايه كرديم، در اينجا به پايان بنديجهت، تقسيم

  . تها رسيدبه دنياي ام
  . هاي بعدي او دريافتاز نوشته وانت ميوقايع زندگي پولس پس از كتاب اعمال را تنها 

به طور كلي بر اين باورند كه پس از دو سال اقامت در روم باالخره دعوي او به نرون ارجـاع داده شـد و رأي   
  . گرديدبرائت وي صادر 

مكانهايي كه احتمـاالً او در ايـن   . ناسندش ميم بشارتي وي سپس او سفري را آغاز نمود كه آن را به سفر چهار
  : )نين باشدد چوانت ميگر چه لزوماً ن(د به شرح ذيل باشد وانت ميسفر مالقات نمود 

  )22فيليپيان (و افسس  هكولسي. 1
  )24: 2 ؛25: 1، فيليپيان 3: 1تيموتائوس  1(مكادونيه . 2
  )14: 3تيموتائوس  1(افسس . 3
  )24: 15روميان (اسپانيا . 4
  )5: 1تيطس (كريت . 5
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  )20: 4تيموتائوس  2(قرنتس . 6
  )20: 4تيموتائوس  2(ميلتوس . 7
  )12: 3تيطس (زمستاني در نيكوپوليس . 8
  )13: 4تيموتائوس  2(تروآس . 9

يـك   انيم كه بـاري ديگـر او را بـه عنـوان    د ميما از اين كه او چرا، كي و كجا دستگير شد اطالعي نداريم، اما 
بسياري از دوستانش  ).9: 2تيموتائوس  2( س اول او بودبتر از حاين حبس او بسيار سخت. زنداني به روم آوردند

  ).8-6: 4تيموتائوس  2( انست كه زمان مرگش نزديك شده بودد ميو ) 11-9: 4تيموتائوس  2( اشتنداو را تنها گذ
براي تحسين پولس، سخنان . ي در روم گردن زده شدميالد 68يا  67روايات حاكي از آن است كه او در سال 

  .را در كنار تفسير ما در مورد اين كالم الهامي مطالعه نماييد 28-23: 11؛ 10-4: 6؛ 10-8: 4قرنتيان -2او در 
  

  ام كتاب اعمالپينكاتي در باب 

ـ   ويژگـي  . رار دهـيم پس از مطالعه كتاب اعمال، بهتر است اصول و عملكرد كليساي اوليه را مورد بـازنگري ق
  اي كه عضو آن بودند چه بود؟ ايمانداران و كليساي محلي

تمـام  . ردنـد ك مياول اينكه، مبرهن است كه مسيحيان اوليه، پيش از هر چيز براي منافع خداوند عيسي زندگي 
يستند، و با اشتياق ز مينجات دهنده  هآنها قبل از هر چيز تنها براي شهادت دادن ب. ديدگاه آنها بر مسيح استوار بود
غيوري  انرد، شاگردان مسيحيب ميوار در تالش براي بقا به سر در دنيايي كه ديوانه. خود را به اين كار سپرده بودند

عوت پرجالل او بـر همـه   در نظر آنها، د. ردندك ميبودند كه پيش از هر چيز ملكوت خدا و عدالت وي را جستجو 
  . بود چيز مقدم

  : ويدگ مياوان با تحسين فرجاوت 

آنها اين آتش را از كسي داشتند كـه تمـام   . شاگردان با اشتياق مقدس و پرشور تعميد يافتند از روي مذبح خدا ربوده شدند
اين آتش در جان پولس همچون تون آتشي در يك كشتي بزرگ بود كـه او را از ميـان   . افتندي مياهداف امور ديگر از آن قدرت 

ست مانع پيشـروي آنهـا   وانت ميهيچ چيز ن! ست مانع اين مردان شودوانت ميهيچ چيزي ن. ادد ميعبور  رندهطوفانها و اعماق فرو ب
آنها همه پرحرارت بودند و هم درخشـان چـرا كـه بـه قـدرت      . الزامي شديد در تمام اعمال و سخنان آنها طنين انداز بود.. .شود
  . تعميد يافته بودند القدس روح

انسـانها  . مسيح قيام كرده بودنـد شاهدان آنها . رخيدچ ميو جالل خداوند عيسي مسيح  پيغام آنها حول قيامت
هر زانويي بايد . مسيح را كشته بودند، اما خدا او را از ميان مردگان برخيزانيد و بدو در آسمان جالل و اكرام بخشيد

  . اه ديگري براي نجات وجود نداشتر. ايستاده بود كه جالل يافته بر دست راست خدااو  –د ش ميدر برابر او خم 
آنها جفاها را با محبت پاسخ . در محيطي سرشار از تنفر، خشم و حسادت شاگردان محبت را به همه نماياندند

بنگريد «: محبت آنها نسبت به ديگر مسيحيان باعث شد دشمنان آنها بگويند. گفتند و براي دشمنان خود دعا نمودند
  »!را دوست دارندچقدر اين مسيحيان يكديگر 
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آنها دارايي خود . نيم كه آنها با سرسپردگي تنها براي انتشار انجيل زيستندك ميما به طور خاص چنين برداشت 
هـا جـاري   هر گاه كه نيازي بود، سيل كمـك . ردندك ميخدا قلمداد انستند، بلكه خود را ناظران د ميرا از آن خود ن

  . د تا آن نياز برآورده شودش مي
آنها دريافته بودنـد كـه آنهـا بـر عليـه      . هاجنگ آنها جسماني نبود، بلكه در خدا قوي براي انهدام قلعه اسلحه

از اين رو مسلح به ايمان، دعا و . نند، بلكه باقدرتهاي شرير در جايهاي آسمانيك ميرهبران مذهبي و سياسي جنگ ن
  . شدبرخالف اسالم مسيحيت به زور متوسل ن. كالم خدا به پيش رفتند

ايمانان در تمـاس  آنها همواره با بي. آنها در دنيا بودند و نه از دنيا. يستندز مياين مسيحيان اوليه جداي از دنيا 
آنهـا همچـون   . آلود دنيا مصالحه نكرده و به مسيح خيانت نكردندبودند تا شهادت دهند اما هيچگاه با شهوات گناه

سفر كردند تا براي ديگران بركت به همراه بياورند، بدون اينكه خود را بـه   بيگانهزائران و بيگانگان، در سرزمينهاي 
  . آن ناپاك سازند

ديدگاه آنها ايـن بـود   . هاي اجتماعي دوره خود را معالجه نمايندآيا آنها درگير مسايل سياسي شدند تا شرارت
براي معالجه اين شـرارتها، شـخص   . ترفگ ميآلود بشر سرچشمه هاي دنيا از ذات گناهعدالتيكه تمام گناهان و بي

كن كند فقط عـوارض را  اصالحات سياسي و اجتماعي بدون اينكه بيماري را ريشه. شتگ ميها بايد به دنبال ريشه
و بدينسان . د به كُنه اين موضوع دست يابد، و ذات شرير بشر را متحول سازدوانت ميتنها انجيل . ارندد مياز ميان بر

هـاد  ن مـي به هر جا كه انجيل قدم . آنها گاه و بيگاه انجيل را بشارت دادند. ل راه عالج دوم نكرندآنها خود را مشغو
  . افتي ميكاهش يا  زخمهاي چركين زدوده شده

. آنها آموخته بودند كه انتظـار جفـا را بكشـند   . دندش ميزده نشت، شگفتگ ميهنگامي كه جفا بر آنها عارض 
اينكه حق خود را باز پس گيرند، دعوي خـود را نـزد خـدا كـه بـه      يا  جويي برآيندامآنها به جاي اينكه درصدد انتق

ها بگريزند، دعا كردند كه شجاعت يابند تا نـام مسـيح را   آنها به جاي اينكه از محكمه. ند بردندك ميعدالت داوري 
  . اعالن نمايند

ارتي خـارجي هـيچ تمـايزي وجـود     براي آنها ميان خانـه و سـفرهاي بشـ   . هدف شاگردان بشارت به دنيا بود
دند كه جانها را بـه سـوي   ش ميد، آنها راضي نش ميفعاليت بشارتي آنها به همين جا ختم ن. دنيا مزرعه بود. نداشت

هاي محلي وردند، در جماعتآ ميبلكه كساني كه ايمان . مسيح هدايت نمايند و سپس آنها را به حال خود واگذارند
موخند، در دعا پرورش يافته و بدينسـان در ايمـان قـوي    آ ميها كالم را نها در جماعتآ. مدندآ ميمسيحي گرد هم 

  . د اين پيغام را به ديگران نيز برسانندش ميسپس از آنها خواسته . شتندگ مي
اين . تأسيس كليساهاي محلي باعث شد كار خداوند ادامه يابد و براي نواحي اطراف امداد بشارتي فراهم شود

هر جماعت مستقل . بشارت و مسايل مالي خودكفا بودندودجوش بودند، به عبارتي از نظر اداره امور، ها خجماعت
و هـر كـدام از درون كليسـا    . ميان آنها مشاركت روحاني وجود داشت اين حالرد، با ك مياز كليساهاي ديگر عمل 

  . صندون اصلي وجود نداشتيا  پس سازمان مركزي. دش ميپشتيباني مالي 
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هـاي  فعاليـت . ايمانانها در درجه اول پناهگاه روحاني ايمانداران بودند تا مراكزي براي دستيابي به بيعتجما
هـا برگـزار   جلسات بشارتي در ايـن جماعـت  . كليسا شامل شكستن نان، عبادت، دعا، مطالعه كالم، و مشاركت بود

  . كنايس، بازارها، زندانها، و خانه به خانه در –ايمانان فراهم بود د بلكه هر جا كه فرصت بشارت به بيش مين
اين امر . هاي ايمانداراند، بلكه در خانهش ميكليسا در ساختمانهايي كه بدين منظور ساخته شده بودند برگزار ن

  . برود »زيرزمينها«متمركز نباشند، بلكه به سرعت و به سادگي به د كليسا به هنگام جفا در يكجا ش ميباعث 
بتدا چيزي به نام فرقه و دسته وجود نداشت، تمام ايمانداران، اعضاي بـدن مسـيح و هـر كليسـاي     مسلماً در ا

  . ناختندش ميمحلي را به عنوان تجلي كليساي جهاني 
در يك جماعت تنها يك شخص اجازه تعلـيم،  . ميان روحانيوم و ايمانداران عادي هيچ تمايزي وجود نداشت

انستند كه هر ايمانداري عطاي خاصي د ميهمه اين را . م شام خداوند را نداشتاجراي مراسيا  بشارت، تعميد دادن
  . دارد، و براي به كار بردن آن عطا آزادي وجود داشت

آن كساني كه عطاي رسالت، نبوت، بشارت، شباني و تعليم را يافته بودند، در پي اين نبودند كه خود را تبديل 
آنها  ي كهوظيفه آنها اين بود كه مقدسين را در ايمان استوار سازند به طور. دبه يك مقام مهم و حياتي در كليسا كنن

افـرادي كـه در دوران عهـد جديـد عطـايي داشـتند بـه مسـح         . نيز قادر باشند هر روزه خداوند را خدمت نماينـد 
رفته شده و بـر  د كه در اين راه افرادي ساده و فراموش شده به كار گش مياين باعث . تجهيز شده بودند القدس روح

نبودند، بلكه واعظان امي  »ايحرفه«آنها به آن مفهومي كه ما امروزه در فكر داريم . عصر خود تاثيري عظيم بگذارند
  . كه از باال مسح يافته بودند

آيـات و معجـزات و عطايـاي گونـاگون      –اعالن پيغام انجيل در كتاب اعمال همواره با معجزات همـراه بـود   
ينيم كه تـا بـه انتهـاي كتـاب ادامـه      ب ميحالي كه در ابتدا وجود معجزات بسيار چشمگير است، اما در . القدس روح
  . ابدي مي

 –پس از اينكه كليساي محلي شروع به فعاليت نمود، رسوالن يا نمايندگان آنها كشيشان را منصـوب نمودنـد   
  . در هر كليسا چند كشيش وجود داشت. ردندك مياين افراد گله را شباني . افرادي كه ناظران روحاني بودند

فعل ان واژه  اين حالبا . در كتاب اعمال تنها براي اشاره به يك مقام كليسايي به كار نرفته است »شماس«واژه 
  . براي توصيف خدماتي كه براي خداوند انجام شده، چه روحاني و چه غيرروحاني به كار رفته است

تصور رايج بر اين بود كه ايمانـداران بايـد بالفاصـله    . افتندي ميآب تعميد  ور شدن درايمانداران اوليه با غوطه
مدند و با شكستن نان خداوند را به ياد آ ميدر روز اول هفته شاگردان گرد هم . افتندي ميپس از ايمان آوردن تعميد 

ي شـبيه يـك وعـده غـذايي     سد كه آن چيـز ر ميبه نظر . احتماالً اين جلسه به مانند امروزه رسمي نبود. وردندآ مي
  . محبت بود شاميا  معمولي

. دعاها صميمانه، با ايمان، عميق بودنـد . اين شريان حياتي حضور خدا بود. كليساي اوليه به دعا خو گرفته بود
  . سستي متمركز امور روحاني شوديا  رفتند تا تمام قدرت آنها بدون هيچ مزاحمتگ ميهمچنين شاگردان روزه 

اين دو . مان كليساي انطاكيه پس از دعا و روزه برنابا و سولس را به يك سفر بشارتي اعزام نمودندانبياء و معل
اين عمل آنها به منزله انتصاب آنها نبـود؛ بلكـه رهبـران    . ردندك مينفر پيش از اين ماموريت نيز خداوند را خدمت 
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ين ايـن عمـل آنهـا حـاكي از مشـاركت عميـق       همچن. آنها را فراخوانده است القدس روحانطاكيه اذعان داشتند كه 
  . جماعت ايمانداران با ماموريت برنابا و پولس بود

. دندشـ  مـي دند، از سوي جماعت محلي خـود رهبـري و كنتـرل ن   ش ميبراي خدمات بشارتي اعزام كساني كه 
آنها شرح خدمات خـود را  اما . د خدمت نمايندنك ميآنها را هدايت  القدس روحآنها آزاد بودند تا هرگونه كه  ظاهراً

  . ردند تا آنها نيز بركت يابندك ميبه كليسا منعكس 
كه بـا هـدايت خداونـد حركـت     بود در اين راستا، كليسا نه يك مجموعه سازمان يافته، بلكه يك ارگان زنده 

كه تعليم بپذيرند  دنبال اين بودنده رد و آنها نيز بك ميسرِ كليسا، مسيح كه در آسمان است، اعضا را هدايت . ردك مي
از اين رو ما در كتاب اعمال به جاي يك الگوي ثابت خدمتي . ويد بروندگ ميو به نداي او حساس بوده هر جا كه 

ناحيـه قاعـده   يـا   بنابراين براي مدت زمان اقامت رسـول در يـك شـهر   . ابيمي ميناپذير، و پويا يك الگوي انعطاف
همه اينها به اين بسـتگي داشـت   . سه ماه ماند، اما در افسس سه سالپولس در تسالونيكي . مشخصي وجود نداشت

  . خود بتوانند به ديگران خدمت نمايند ي كهشد تا مقدسين را استوار سازد به نحوك ميكه چقدر طول 
پندارند كه رسوالن متوجه شهرهاي بزرگ بودند، تا در آنجا كليساهايي تأسيس نمايند كه از آن برخي چنين مي

اما آيا اين صحت دارد؟ آيا رسوالن چنـين اسـتراتژي ثابـت و    . پيغام انجيل در ناحيه اطراف آن گسترش يابدطريق 
آباديهـاي  يـا   چه مراكز بزرگ باشـند . هر روزه به دنبال اين بودند كه از خداوند هدايت يابندآنها يا  قطعي داشتند؟

  اهميت؟ كم
كتاب اعمال بگيريم اين است كه ايمانداران اوليه هيشه به انتظار  يم ازوانت ميمطمئناً يكي از درسهاي بارزي كه 

آنها هيچكس و هيچ چيزي نداشـتند جـز   . آنها همه چيز را به خاطر مسيح ترك كرده بودند. هدايت خداوند بودند
  . از اين رو آنها هر روزه به انتظار هدايتهاي او بودند و هيچگاه نااميد نبودند. خود خداوند
همراه غالباً خـادم جـواني بـود كـه     . گرد اين بود كه دو نفري سفر كنندكه روال خادمين مسيحي دورهگويا اين

  . رسوالن دايماً به دنبال جوانان وفاداري بودند كه بتوانند آنها را تعليم دهند. ردك ميدوره كارآموزي خود را طي 
رد و گـاهي اوقـات نيـز هـداياي     كـ  مـي دوزي غالباً خادمين خداوند خودكفا بودند، به عنوان مثال پولس خيمه

  . ردك ميايمانداران كليسا نيازهاي آنان را رفع 
بود  القدس روح. ناختندش مينكته جالب توجه ديگر اين است كه مقدسين رهبران روحاني خود را به رسميت 

يگـر ايمانـداران ايـن انگيـزه     بود كه بـه د  القدس روحو اين همان . اد تا با اقتدار سخن گويندد ميكه به آنها قدرت 
  . خشيد كه مطيع آنها باشندب ميروحاني صحيح را 

دند از ش ميو اين زماني كه آنها از بشارت انجيل منع . ردندك ميشاگردان تا حدي از دولت وقت خود اطاعت 
هـا را مجـازات   هنگامي كه مقامات دولتي آن. ردندك ميسپس آنها به جاي انسان از خدا اطاعت . ذشتندگ مياين حد 

  . استندخ مياي هم بر عليه دولت به پا نو حتي لحظه ردندك ميآنها بدون مقاومت آن را تحمل  ردند،ك مي
هـا  اسرائيل آن را نپذيرفت، خبرخوش به گوش امت قومانجيل ابتدا به يهوديان بشارت داده شد، پس از اينكه 

يريهوديـان  غامروزه يهوديان نيز بـه ماننـد   . ب اعمال تحقق يافتاز نظر تاريخي در كتا »ابتدا به يهود«فرمانِ . رسيد
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اند و از جالل خدا قاصر زيرا همه گناه كرده«هيچ تفاوتي نيست،  –يرند گ ميبراساس يك اصل در مقابل خدا قرار 
  ».يندآ مي

دگي رسـيدند امـا بـه سـا    ت ميگرچه مردم از خشم خدا . در خدمات كليساي اوليه قدرت عظيمي وجود داشت
د و در برخي موارد خدا آن را مجازات ش ميگناه در كليسا به سرعت آشكار . ردند كه مسيحي هستندك مياعتراف ن

  . حنانيا و سفيره الرد به عنوان مثك مي
اگر ما از الگوي كليسـاي اوليـه در ايمـان،    : وشد اين استج ميآخرين و پايدارترين اصلي كه از كتاب اعمال 

  .دش ميناپذير پيروي نماييم، بشارت انجيل در عصر ما به تمام دنيا اعالن دمت خستگيوقف، سرسپردگي و خ

  


