
   ۲۰ـ ۱،  ۹ نرسوال ل ابا خدا  اعمگپ زدن 

 

که همچنان به دمیدنِ تهدید و قتل بر شاگردان خداوند ادامه   و امّا سولُس 

مشق  های دَهایی خطاب به کنیسهو از او نامه 2داد، نزد کاهن اعظم رفت  می

بیابد، از زن و مرد، در بند نهاده، به  خواست تا چنانچه کسی را از اهل طریقت

شد، ناگاه نوری از آسمان  طی سفر، چون به دمشق نزدیک می 3  .اورشلیم بیاورد

و او بر زمین افتاده، صدایی شنید که خطاب به وی  4بر گِردش درخشید  

وی پاسخ داد: »خداوندا، تو  5 «رسانی؟گفت: »شائول، شائول، چرا مرا آزار میمی

حال،  6 .رسانیار می دو آزپاسخ آمد: »من آن عیسی هستم که تو بِ «کیستی؟

شنیدند،  همسفران سولُس خاموش ایستاده بودند؛ آنها صدا را می7«.برخیز و به شهر برو. در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید کنی

به    سولُس از زمین برخاست، امّا چون چشمانش را گشود نتوانست چیزی ببیند؛ پس دستش را گرفتند و او را8 .دیدندولی کسی را نمی

زیست. خداوند در رؤیا بر او  در دمشق شاگردی حَنانیا نام می10 .آشامیدخورد و نمی او سه روز نابینا بود و چیزی نمی9 .دمشق بردند

ای که ’راست‘ نام دارد، برو و در خانۀ  خداوند به او گفت: »برخیز و به کوچه 11 «.پاسخ داد: »بله خداوندا«!ظاهر شد و گفت: »ای حَنانیا

گذارد تا بینا  آید و بر او دست می و در رؤیا مردی را دیده، حَنانیا نام، که می 12ودا سراغ سولُس تارسوسی را بگیر. او به دعا مشغول است  یه

و در  14 .ام که بر مقدسین تو در اورشلیم آزارها روا داشته استحَنانیا پاسخ داد: »خداوندا، از بسیاری دربارۀ این مرد شنیده 13 «.شود

ولی خداوند به حَنانیا گفت: »برو، زیرا که  15 «.خواند، در بند نهداینجا نیز از جانب سران کاهنان اختیار دارد تا هر که را که نام تو را می

نام    خاطرمن به او نشان خواهم داد که به16 .این مرد ظرف برگزیدۀ من است تا نام مرا نزد غیریهودیان و پادشاهانشان و قوم اسرائیل ببرد

پس حَنانیا رفت و به آن خانه درآمد و دستهای خود را بر او گذاشته، گفت: »ای برادر،  17 «.تها باید بر خود هموار کندقَشٍمن چه مَ

آمدی در راه بر تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا بینایی خود را بازیابی و از  جا می شائول، خداوند یعنی همان عیسی که چون بدین 

 .همان دم چیزی مانند فَلس از چشمان سولُس افتاد و او بینایی خود را بازیافت و برخاسته، تعمید گرفت18 «.پر شوی  القدسروح 

درنگ در او بی 20 .سولُس روزهایی چند با شاگردان در دمشق به سر برد  در دمشق و اورشلیم  .  بازیافتسپس غذا خورد و قوّت خویش  19

 .به اعالم این پیام آغاز کرد که عیسی پسر خداست  هاکنیسه

 

 قآ یدق  م؟یاو را لمس کن  میکه بتوان   میبه خدا باش  کیقدر نزد  نیاست که به ا  نیمنظورم ا  ؟یتصور کنآن را     یتوان  یم  ایزدن با خدا!   آ  گپ

  ز ی شگفت انگ  یلیخدا خ  داری . دمیراحت تر چشم به چشم با او حرف بزن  یلیو شرط  خ  دیما باشد.   کاش بدون ق    از  یکیخدا    نکهیمثل ا

که او   یپولس رسول رخ داد. زمان یاست که برا یهمان اتفاق قایدق نیما آشکار خواهد شد. ا یبرا  زیلحظه همه چ کیدر  راکهچ  شود یم

پولس روشن نشد. او    یبرا  زی اتفاق افتاد، ابتدا همه چ  نیا  یوقت. اما  کردو او را احاطه  آمد    یبود نور  انی حیکشتن تمام مس  یبرا  یدر راه

.  ددان  یرا در مورد خدا م  زیکرد که همه چ   یدر راه دمشق، او فکر م  یسینشد! اما برعکس. قبل از مالقات با ع  لیک دانا تبدیبه     کدفعهی

بود که   ی. اگر کسوجود داشترا داشت که در آن زمان    یاتیاله  الت یتحص  نیبود. او به اصطالح، بهتر  لیپولس شاگرد خاخام معروف گامال

  گر یوارونه شد. پولس د  یسی پس از مالقات با ع  نهای. همه امی رفتبه دمشق    بود که    ولسس  نیدانست، هم  یرا در مورد خدا م  زیهمه چ

خود دستور   سهینداشت. او در ک ری ادامه مس یبرا یمیگم کرد و تصم ی خودش  را به کل ریافتاد.   مس نیزم یرو نابینادانست  ینم یز یچ

  ن یتوانست ا  یاو م  ایقرار دهد و آنها را بکشد. حال آ  بیرا تحت تعق  یاد یز  انیحیتوانست مس  یم  آنقامات  دولت   را هنوز داشت که با  مَ

  ی، چه تعداد آدم را م کردمی را انکار   فعالیت های گذشته اشاش آنجام داده بود. اگر   یرا  در تمام زندگ تیفعال  نیکار را ادامه دهد؟   ا

  ی در هنگام ؟مایدرا انتخاب ن یگر یدر واقع راه د یستیبا یاو نم ا یسوال ها مغز او را مشغول کرده بود. آ نیا ه یبسازد؟ هم دی توانست نا ام

  دکر  یم  یکه خدا خودش را معرف  یهنگام.  گفت  پولس  به  در جواب    یسیاست که ع  یکلمات  نیا  "من هستم" گفت:    یو   یسیمالقات با ع

موضوع را پولس به    نیلقب خداوند و نشانه او بداند.  . ا  نیباالتر  آن را   تواند  یکرد.  آدم م  یاستفاده مرا     "من هستم"جمله    نیاهمیشه  

دوست داشت  او    یلیبود که پولس خ  یسیع  نیخدا باشد. هم    یسیع  این بود که خود  خبر بود  ی که او از آن ب  یز یچ  یدانست ول  یم  یخوب

 یاو شد. ورود خدا به زندگ   شدن  لحظه باعث کور  کیخت در  اس   رخودش را به پولس ظاه  یسیکه ع  یقرار دهد. آن زمان  بیرا تحت تعق

آن  را   دی.  ما بادمی کرتفکر    یگرید  یاز آن به بعد طور  یستیشد. او با  یبزرگ منته  ای  او، پولس را بزرگ تر نکرد بلکه   به فاجعه  یشخص

خواست و هدف خدا است و نه خواست و هدف ما.       نجای. موضوع در ااستمالقات کردن با خدا  برخالف خواست ما    ی که گاه  میهم بدان

اگر آن آشکار شدن خدا به     ی. حتدیه نمالوِ تا او خودش در ما بزرگ جِ  مییدهد که ما خودمان را کوچک بنما  ینعمت را م  نیخدا به ما ا

ظاهر شدن  می کرد  صحبت  با عیسی    هک  یپولس در راه دمشق تجربه کرد. وقت  را  به آن  ه یشب  یاتفاق    .    میبخور  نیباشد که به زم  نیا  یمعن

زمان ظاهر شدن    توانم اصال تصور  کنم که او در    یسر و کار دارد. من نم  یبود تا متقاعد شود که او با چه کس  یکاف  اریاش بس  یبرا   عیسی  



  را   صحبت کردن   با خدا  نی کنم که ما همچن  ی. من فکر نمستی نگر  یکه تا به آن روز داشته م  یبه زندگ  میو غ  یدیبا چه نا ام   یسیع

  ن یما انسان ها بزرگ تر  یبرا   قایند دقسخنان خداو  نیاش را دوباره از صفر  آغاز کند.  ا  یخواهد  زندگ  ینم   یکس  رای. زمیآرزو کن  نطوریا

  ز یما انسان ها ن  یپولس رسول   و برا     برایداد  یرو  نیکند. ا  یم   یر آوَ  ادیمان را به ما    یها  ید یکه شکست ها  و نا اماست    یگاهآزنگ  

  ن یپولس حتما ا  یکرد. برا  میاست که ما بدون درد  آنها را تجربه نخواه  ییزمان ها  میشو  یکه با خدا روبرو م  ییلحظه ها  نیدهد. ا  یرخ م

  ز یش را نر نامه دستور بزرگان شه  پولس        .  را در راه دمشق فراموش کند  یسیظاهر شدن ع  یماجرا   یامکان وجود داشته که  بتواند به راحت 

  ی ر یجلوگ از این کار وقت چی داده است را دوباره ادامه دهد. و خداوند  ه یکه تا آن موقع انجام م ییتوانست کارها یم  و   به همراه داشت

را   یقصد داشت کس   عددهد. او از آن به ب  تواند انجام    ینمکه تا آن زمان انجام داده را    یکار  گرید  دانست که    یپولس م  یکرد. ول  ینم

تواند راه    ینم  گریکند د  داریآشنا شود و د  نگونهیکه با خدا ا  یاست. کس  یقیحق  یخداکه    یکس  نینام داشت. هم  ی سیکند که  ع  یرو یپ

و    تیکشتار و اذ ید. و بجااافت  شهر دمشق به راه  یبه سو  انیحیادامه دهد.  پولس نفس نفس زنان و با نامه دستور قتل مس اش را گذشته

متفاوت نسبت به    اریبسپلوس  لح و آرامش  شده بود.  حاال  صرسول    کی  از آن به بعد    بود و    حیاو اکنون حامل خبر صلح مس  انیحیآزار مس

مانده بود و آن    یباق  سولسهنوز در   یز یچ کی  ید. ولی رس  خارج شده بود به شهر دمشق   نیبصورت خشمگ  میکه از شهر اورشل  یآن آدم

که پولس   یآن زمان نکهیکننده. به خاطر ا یرو یبلکه به عنوان شخص پ سایکننده کل بینه به عنوان تعقحاال  یولبود  سایکل یهم جستجو

پولس در آن   و  همراه گشته بود.  زیمقدسان ن  یسا یپدر ادغام نشده بود بلکه او همزمان با کل  یفقط با خدا   یسیکرده بود ع  دارید  یسیبا ع

 یم  سایرا در کل  یسیاست. آدم فقط ع  یسیبدن خود ع  سایچون  کل   می کرد     یورَ  هدنبال  یسیع  از  قتیبود در حق      سایکه دنبال  کل  یزمان

  دا یپ  سایدر کل  را  گرید  زیهر چ  ایمان و    یکند که ما اشتباهات انسان  ینم  یکه فرقاست  مهم    اریشناخت بس  نیا  زیما انسان ها ن  ی. براابدی

. اگر من بخواهم به  میابی  یدهد و ما او را آنجا م   یدر آنجا قرار م  شهیدارد و خودش را هم  یرا سالم نگه م  سایخودش کل  یسیع  رایز  میکن

به صورت   ار  ی سیع  میتوان  ی. نم رمیگ  یقرار م  یخوب بسازم در  راه کامال اشتباه  اریبس  ی حیمس  ک یخودم را    یروح  نات یتوسط تمر   ،ییتنها

  سا یبه همان کل  قای. در آن زمان  خدا  پولس را دقمیابی  یتعلق دارد و ما او را فقط آنجا م  سایم  بلکه او به کلیکن  دایتنها در قلب مان  پ

   یسایکل  قیاز طر  شهیهم  یسیکه ع  میدرک کن  یبه خوب  شهیموضوع را هم  نیا  دیبا  سایکل  کی  یو ما اعضا  انیحیکرد. ما مس   ییراهنما

،   م یکنمی  کمک    ازیانسان ها را در زمان ن  ا یو    م یده  یم  گرانیرا به د   لیاست که ما خبر انج  ییجا  سایکند.   کل   یما را دعوت م  خودش

 ن یو در ا    .میتصور کن  میتوان  ی نم  یکار، کار خداست که گاه  نی. و هم میکنمی    افتیرا در  حیاست که بدن و خون  مس  ییجا  انهم  سایکل

پولس   شیبه پ یستیبا ی، اتفاق افتاد.  او م مانیبا ا اریبسی ایحَنان یهم برا ییماجرا کی. میاموزیرا ب  حیمس یادرس ه میتوان یما م انیم

قاتل    نیبزرگتر  شیپ  یستیبا  یاز دست داده بود چون او م  ش رات اداشت  و جر انی  نگر   اریراه بس  نیرفت  اما او در ا  یم  میقد  ولسس  یعنی

سوال    نیخاطر او از خدا زنده در واقع ا  نیتوانم ترس و دلهره او را کامال درک  کنم. به هم   ی نجا من میرفت. در ا   یم  سولس  ی عنی  انیحیمس

 ی تو نم  ای«آ  دیو او در ادامه از خدا پرس  « !؟فترمی    سولس  شیبه پ  یستی! او بای جد«است ...  کردهامر ن  نیدر ا  یاو اشتباه  ایکه آ  دیرا پرس

.  : نه، خدا  شودتا او کامال ماجرا را متوجه    می داد  حیاو دوباره توض  یرا برا  زیهمه چ  ی ستیبا  یم  نجایاست؟« خدا در ا  یچه کسکه او    یدان

که مردم هرگز آن را تصور    نی بود. با وجود ا  نیصحبت کرد. اراده خدا هم  ایکه با حَنان  یو نه زمان      که با پولس    ی. نه زمانبوداشتباه  نکرده  

 ل یبه دال   یستیبا  نیکردند و همچن  یمتفاوت با خدا صحبت م  اریبس  یاتیتجرب  باکه    میابی  یما دو نفر را م  وزکردند. در متن خطبه امر  ینم

را در مورد خدا    زیکرد  همه چ  یدر راه دمشق فکر م  یسیقبل از مالقات ع   س که تاپول  ،یکی...  می کردند    دیمتفاوت نظرشان  را تجد  اریبس

  یحیمس  کیخود را با خدا داشت. او    اتیتجربکه او نیز    ایحَنانو دیگری    "؟  یهست  یتو ک":  دناگهان از خدا  بپرس   یستیدرک کرده است و با

دهد. او در ابتدا    رییتغ  را  نفر بد جنس  کیا بتواند  کرد که خد  یکامالً در اشتباه  بود. او فکر نم  زین  اتیبود. و با وجود آن تجرب  ش یکش  کیو  

برادران و    نیاست که متأسفانه ما در ب  یتجربه ا   نیکند. ا  یپافِشار  سولساعتماد به خدا بر تعصبات خود در مورد    یخواست به جا   یم

کار   میکن می  یو سع میا ستادهیمتعال ا یبا سؤاالت فراوان خود در راه خدا انیحیاوقات ما مس ی. گاهمیشناس یم یبه خوب خود خواهران

. میکن  یم  جادیا  یمانیس  یوارهاین خودمان مانند دیوجود دارد که ب  یمیما برادران و خواهران تعصبات عظ  نیدر ب  ی. حتخدا را متوقف کنیم

 نیبماند. به هم  نایناب  شهیهم  ی برا  سولسکه    ادشخص باالتر از قضاوت خداوند است. خدا اجازه ند   کی که قضاوت ما در مورد    میما معتقد

بماند. او    یباق  یخصوص  یحی ک مسینبود که پولس    ی. خدا خودش راضنندیرا بب  گریکدی و پولس    ایخواست که حنان  یاست که او م  لیدل

  ی راض  زین  ایشود و بماند. و خداوند به تعصب حَنان  سایخواست که او عضو کل  یباشد. او م  شبرادران و خواهران   انی خواست پولس در م  یم

  ق ی امروز متقاعد کند و ما را تشو  زیرا ن  انیحیکه خدا  ما مس  داردصحبت کند تا او را قانع کند.  امکان    ای نشد. خدا مجبور شد دوباره با حَنان

   می فرستد ما   یرا به سو یخدا امروز افراد ایآکه  میرا بپرس  سوال  این  دیما با     م؟ینیمتفاوت بب یبا چشم ها  رونیکند که مردم را از ب

که   م یشنو  یم   ن یکنند و همچن  ی م  یزندگ  یادیز  یما مسلمان ها  انیامروزه در م   ؟ میبپندار  یحیمس  آنها را به عنوان    میتوان  ی که اصال نم

ما    ی دارند.  حت   یکه ترس بزرگ  م ینیب  یرا م  یادیز  یانسان ها  نجایرسانند.  ما در ا  یآزار م  انیحیآنها با  زور و خشونت به مس  یاهگ

خود مان طرح    یراب  یسادگ  ن یسوال ها را به هم  نیا  دی.  ما نبامیرا به همگان اعالم کن  لیکه کالم انج  میترس  یخودمان م  ن یدر ب  انیحیمس

پولس روانه کرده بود. حال   یرا به سو  حنانیاکه در آن زمان همانطور  فرستد    یمسلمانان م    یخدا ما را امروز در اروپا به سو   دی. شامیینما



خودش    یانسان  دهکرد و با ارا  یاگر او با فکر خودش عمل م  ایکرد؟ و    یخدا گوش نم  یبه حرف ها   حنانیاتوانست رخ دهد اگر    یم  یچه اتفاق

در    دیپس ما نبا  میندهد که ما به تمام نقاط جهان رفته و کالم او را به همه جا برسا  یامکان را م  نیکه خدا به ما ا  یگرفت؟ وقت  یم  میتصم

 ینیتضم چیدر آن زمان خدا ه رایز گردد. یبه جرات هم بر م یماجرا کم نیا یعیبه صورت طب نجای. معموال در امیداشته باش شکراه   نیا

رخ داده    سولس  شیپ  ییدانست که چه اتفاق ها  ینم  زیدر برابر پولس قرار خواهد گرفت. و او ن  یمشکل  چینداده بود که بدون ه  حنانیابه  

  ی سیکه  ع  یکس  سخود پول  ینداشت. حت  سولسخودش در برابر    یحفظ سالمت  یبرا  ینیتضم  چیاست و در ادامه او چه خواهد کرد. او ه

نه.  در    گریداد و از آن پس د  یقرار م  بیرا تحت تعق  انیحیخطر باشد چرا که او در آن زمان مس  یب   توانست    یکرد هم نم  یم  یرو یرا پ

نبود    پولس در برابراو    یاپلوسچ  یسخن او به معنا   نیبرادر من.« ا  یا  سولس  یجمله را به زبان آورد »ا نیبا پولس او ا  حنانیا  دارید  نیاول

کرده است. به    ل یتبد  گرید  یادمآ    خدا است که پولس را به    نیماجرا خدا قرار گرفته است. و ا  نیدانست که در پشت ا  یبلکه او کامال م

چراکه    میده  انجامکار را    نی هم  دیبا  زی .« ما نلسسوبرادر من    یگفت: »ا   سولسکرد و به      نانیخودش اطم  یبه خدا   حنانیا  نیخاطر هم

که خدا کلمه بله خودش    ییکند و نه آن شخص. و جا   یخدا است که صحبت م  نیدر پشت او ا  قایدق  ردیگ  یما غسل م  نیدر ب  یکس  یوقت

 .  میداشته باش  یدر آن دخالت  میآورد ما اجازه ندار  یم  انیرا به م

به ما عطا کن    ای! خداای... درست مثل حنانسولس. درست مثل  میبردار از میان  چشم مان را    یجلو  ینعمت را بده تا مانع ها  نیخدا به ما ا  یا

 ن ی. آممیتر بشناسهرا ب  گریکدیزنده    یاز گفتگوها با خدا   یاریکه در بس

 

 


