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در همان شب پولس در رؤیا دید، كه شخصی مقدونی 

به مقدونیه بیا »گفت: ایستاده بود و با التماس به او می

به محض اینكه پولس این رؤیا را   «.و ما را یاری كن

داشتیم كه خدا دید، ما عازم مقدونیه شدیم. زیرا شكی ن

در  .ما را خوانده بود كه به ایشان نیز بشارت دهیم

تروآس سوار كشتی شدیم و مستقیم به جزیرٔه 

از .ساموتراكی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم

آنجا به فیلیپی كه یک مستعمرٔه رومی و شهری در 

. در این شهر چند بخش اول استان مقدونیه است رفتیم

سبت از دروازٔه شهر خارج  روز .روزی اقامت كردیم

 کردیم محلای كه گمان میشدیم و به كنار رودخانه

دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی 

شنوندگان  یكی از .صحبت كردیم كه جمع شده بودند،

اهالی شهر طیاتیرا و زنی خداپرست بود. خداوند قلب  وخت. او ازفرهای ارغوانی میما زنی بود به نام لیدیه، كه پارچه

مرا  اگر»اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنّا به ما گفت: که او و خانوادههنگامی و پولس را بپذیرد او را باز كرد تا تعلیم

 .ر كرد، كه ما رفتیمقدر اصراآن و« دانید بیایید و در منزل من بمانید.نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می

به   لیشهادت انج یبرا شیکش نیکه اول  یشود! با مثل: زمان یشروع م زیچ چیبا ه شهیهم سایکل تیمامور

شروع  به کار کرد.    زیچ چیرا  به انسان هندو اعالم کند, با ه لیفرستاده شده بود تا انج یجنوب یقایآفر

وجود  دنید یبرا زیچ چیه هنوز ،یسال طوالن 7داشت. پس از  اتیموفق چیسال هم ه 7مدت  یکار او برا

تواند  یم نی.   اافتین دیتعم چکسیناورد.   ه زهیاج چیه یغاتینداشت. تمام وقت, تمام بحث  و جزوات تبل

کار با  نیفرستاد.  ا لیو شهادت انج تیباشد. خود خداوند  مأمور نیچن دیما را به شدت دلسرد کند. اما نبا

اغاز کند. مثل خدا جهان را ساخت, کار  یزیچ چیبا ه شهیشودو نا با انسان.   کار خدا هم یخدا  شروع م

بار پولس را به اروپا  نیاول یکه برا ینبود.     هنگام زیچ چیخدا تنها از کالم خدا شرع کند.     از اول ه

 نگونهیفرستاد  هم

را   به  ایرو نیپولس ظاهر شد, سخن گفت. پولس ا یایکه به رو یمقدون کی قیدر ابتدا، خداوند از طر

ء او بود. با نددومین سفر بشارت دهی در دانشدنجو این برای او یک قدرت   عنوان کالم خدا شناخت.

ه هایی که می دانست در انتظار اوست. خدا این را می جوجود تمام سختی ها و زندان ماندن های او و شکن

خط های بعدی درک کنیم. ما اینجا پولس دانست و او یک تقشه داشت. ما می توانیم مقصود این عمل را در 

ی زندن می بینیم. که کمی بعدتر تمام می شود چون در آنجا جایی دم مو سیالس را که در فیلیپیا با اسودگی ق

ی نشینیم و آنجا جایی بود مکنیسه( برای مالقات یکدیگر وجود نداشت. و در آنجا آنها می گویند ما اینجا )

صور ت وری می توانم آن رادند.  اینطکه چند ی از خانم های با ایمان برای دعا کردن دور هم جمع شده بو

م که آنها دور هم در افتاب نشسته و بافندگی و سوزنگاری و دعا می کنند. و اینگونه اولین کلیسای کن

داشته شد؟ ما می دانیم که چگونه کلیسا در  نگه اروپایی تشکیل گردید. ایا در اروپا فقط این نشانه و خبر

ال را راجع به راه بود. عیسی همین گونه مثشد کرد. با درخشش زیاد و با قدرت و با عقاید مختلف همرآنجا 

فشان به ما آموخت. در میانه روز مردی کشاورز به مزر عه می رود و شروع به پاشیدن بذر می مرد بذر ا

ونه که در هر جایی آنها رشد کنند. همینگر به همه جا دانه ها را می پاشد و به امیدی کند او با اطمینان خاط

 اند. با ما این اعمال را آنجم داده ولس و سیالس پ

را می گشاید. عملی که خدا در آن زمان آنجام داد امروزه با  هیدیدر اینجا معجزه رخ می دهد و خدا قلب ل

که او  باشدلب ها را می گشاید به این معنی می ققتی گفته می شود که خدا کالم او در کلیسا رخ می دهد. و

فوذ کرده و ما را درک می کند خدا اعمال یا بازدهی و یا دعا های طوالنی و کلیسا جود ما نق ودر اعما

واهد. بلکه او تو را می خواهد. همانطوری که تو االن هستی. ر به فلک کشیده ما را نمی خسهای 

قلب او  را می گشاید. ولی اصال چه اتفاقی دره لب لیدیقسوالن گفته اند که خدا رهمانطوری که در اعمال 

گرفتاری صدا می زند که   که پولس را از اعماق  ای نشد بلکه با یک مقدوینه آغازولی داستان ما افتاد؟ 



فتاب با دیگر زن ها که در آفتاب آمی توانست داشته باشد؟ او که در  هلیدی پیش او برود. حاال چه مشکالتی

رفتار به نظر اید. این همان مشکالتی است که آن تواند برای من یک ادم گ یحبت می کند نمنشسته و ص

ل ماندن قلب های ما جلوی خدا است. بخاطر قفحتی همه ما انسان ها. این مشکل دونه ای داشت و قمرد م

ظریه برای خدا وجود دارد یا اینکه خدا اصال وجود ندارد و یا نکه قلب ما پیش خدا بسته است دو این

د ترسیم می کنیم. در هر دو صورت آدم قصد دارد که خدا را وکه ما آن را به میل خهمانگونه وجود دارد 

ای  و ما است که در پیش خدا  و مرد مقدونه هلیدیابه بازیچه بگیرد. ولی این را باید بدانیم این مشکالت 

ح را شرافتاده است لوقا آنه برای لیدیفاقی . چه اتودمان بر روی اوقلب خ باداریم و خد مان باعث آن هستیم 

ادامه می گوید. من نمی . خدا قلب او را می گشاید این گونه این واقعه رخ داده است مارتین لوتر در می دهد

ه ما نمی توانیم . و  یا پیش او برویم این عملی است کتوانم از طریق خرد خود به عیسی ایمان داشته باشم

شاید این سوال برای لب او را می گقکند. وقتی لوقا می نویسد که خدا خدا باید اثر خود را اعمال جام دهیم. نآ

سمان داشته آورد و یک نگاهی به من پیش می اید که چگونه؟ ایا از باال یک نوری می اید و به قلب می خ

ح خدا روش خود را دارد. همانطوری که خدا رو ذشتهلی از همه اینها گباشد. همه اینها اتفاق می افتد و

دند و پولس نسان را باز می نماید. زن ها در افتاب نشسته بوآزمین را از هیچی افرید همانگونه قلب یک 

کار نمی گیرد. بلکه او از طریق کالم به خدا کالم خود را بیهوده ب حبرای آنها از کالم خدا می گوید. رو

ه ز کاری که خدا با لیدیوگونه در اولین کلیسا ها در اروپا  بوده است. ولی هن نآید. بدینسان ها می آسوی 

بچه  ،زمان برده ها درک مانده است. و چگونه در خانه او غسل می دیده اند در آن نآنجام داد برای ما بدو

خدا همیشه آنجام  ونه روحخ داده است؟ اینگدند. چگونه اینها روام و مریض ها به معنی مهمی نبوق، اها

. خیلی از ماها غسل تعمید دیده ایم در آن زمانی که ما در بی آگاهی در بین خانواده مان خصور داده است

ذارد و اجازه نمی دهد که ما با فکر خود در یک جعبه ای بمانیم. ح خود در ما تاثیر می گداشتیم. خدا با رو

که غسل دیده شده است از ه است. و به خواسته لیدیی حهم نشینی مسی چیزی که ما در ادامه می بینیم یک

القدس می سپارد.  حورا در پیش او بمانند. بله این می تواند بشود که آدم خود را به رسوالن خواهش دارد ت

طوالنی و  قامتحبت را در یک روز آفتابی باز می کند. و در انتها یک اقدم میزند و باب صو در یکشنبه 

سفر  نومیسولس در ست می گردد. در آن زمانی که پربعد ها از این اتفاق یک کلیسای و اقعی دهم نشینی. 

مالقات کرد. برای یک اجتماع این شادی ها وجود دارد همانگونه که  هخود بود با جماعتی که در خانه لیدی

سفر و این شادی ها را تجربه کرده اند. بعد ها پولس برای این دیگر در زندان و در راه و رسوالن با افراد 

 (.   ۱،   ۴من. )فیلیپیان  : ای عزیزای من ای برادر های من ای شادی من و تاجاجتماع می نویسد

جامع و دولت هایی آمدند و رفتند. خانه کلیایی یک کلیسای بزرگ تاسیس گردید. کلیسا های از طریق این 

قدیم که همه جا تاریکی فرا گرفته بود همیشه نور انجیل همه جا را روشن می نمود. در یان زمان های در م

نی که و یا با مارتین لوتر کرد. و با همه کساه دیلب آنها را گشود همان کاری را که با لیقآن زمان ها خدا 

و با کالم و غسل و رار داشتیم. قهمه در آن باید زمانهای اولیه را فراموش کنند. زمان دانه خردل که ما ن

و  لبمان باز گشته شده. بله این همان اتفاقی است که در آن زمان های اولیه رخ داده استقشراب او و نان 

 ؟ آمین. بت بکنیمتاب بهاری بنشینیم و صححاال تو دوست داری با هم در زیر آف


