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شائول از تهدید و كشتن پیروان خداوند به هیچ 1

و 2 نحوی دست بردار نبود. او نزد كاهن اعظم رفت

های دمشق كرد  هایی برای كنیسه نامه تقاضای معّرفی 

اهل طریقت پیدا كند آنها تا چنانچه مرد یا زنی را از 

شائول هنوز به 3.را دستگیر كرده به اورشلیم آورد

دمشق نرسیده بود، كه ناگهان نزدیک شهر نوری از 

او به زمین افتاد و 4 .آسمان در اطراف او تابید

ای شائول، شائول، چرا »گفت:  صدایی شنید كه می

خداوندا تو »شائول پرسید: 5 «کنی؟ بر من جفا می

كه  من عیسی هستم، همان كسی»پاسخ آمد:  «كیستی؟

ولی برخیز و به شهر برو و 6 کنی، تو بر او جفا می

در 7 «.در آنجا به تو گفته خواهد شد كه چه باید بكنی

پس شائول از زمین برخاست 8 .دیدند شنیدند، ولی كسی را نمی این هنگام همسفران شائول خاموش ماندند، زیرا اگرچه صدا را می

در آنجا سه روز نابینا ماند و 9 .دید. دستش را گرفتند و او را به دمشق هدایت كردند نكه چشمانش باز بود، چیزی نمیو با ای

کرد. خداوند در رؤیا به او ظاهر شد و  یكی از ایمانداران به نام حنانیا در شهر دمشق زندگی می10 .چیزی نخورد و ننوشید

نامند  ای كه آن را 'راست' می برخیز و به کوچه»خداوند فرمود: 11«.ام ه ای خداوند، آمادهبل»او پاسخ داد: « ای حنانیا.»فرمود: 

و در رؤیا مردی را دیده است به 12 برو و در خانٔه یهودا سراغ شخصی به نام شائول طرسوسی را بگیر. او به دعا مشغول است

خداوندا دربارٔه این شخص و »حنانیا عرض كرد: 13 «.گرداند می گذارد و بینایی او را باز آید و بر او دست می نام حنانیا كه می

و حاال از طرف سران كاهنان اختیار یافته و به اینجا 14 ام همه آزار كه او به قوم تو در اورشلیم رسانیده است، چیزهایی شنیده آن

تو باید بروی زیرا این شخص »ه او گفت: اّما خداوند ب15 «.آوردند دستگیر كند آمده است تا همٔه كسانی را كه به تو روی می

خود من به او نشان خواهم 16 .ام تا نام مرا به ملّتها و پادشاهان آنان و قوم اسرائیل اعالم نماید ای است كه من انتخاب کرده وسیله

بر شائول گذاشت و  پس حنانیا رفت، وارد آن خانه شد و دست17 «.خاطر نام من متحّمل خواهد شد داد كه چه رنجهای بسیاری به

ای برادر، ای شائول، خداوند یعنی همان عیسایی كه بین راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا تو بینایی خود را »گفت: 

در همان لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شائول افتاد و بینایی خود را بازیافت و 18 «.القدس پر گردی بازیابی و از روح

و طولی نكشید كه 20 بعد از آن غذا خورد و قّوت گرفت. شائول مّدتی در دمشق با ایمانداران به سر برد19 .گرفتبرخاسته تعمید 

  .کرد كه عیسی، پسر خداست های دمشق به طور آشكار اعالم می در كنیسه

ر نزدیک که بتوانی ان را صحبت کردن با خدا. ایا تو این را می توانی برای خودت تصور بکنی؟ منظورم این است که به این قد

لمس کنی؟ تا حاال نشده که تو برای خودت همچین ارزویی بکنی که با خدا بدون اینکه دلهره ای داشته باشی صحبت کنی ؟ یا 

بدون اینکه از کلمات خیلی مذهبی استفاده کنی بصورت خیلی راحت با او حرف بزنی ؟ این ارزو حتما می تواند برای هر یک از 

د که با خدای خودمان یک روزی دیدار بکنیم چراکه در یک لحظه همه چیز برای ما اشکار خواهد شد. این دقیقا همان ماها باش



نوری می اید و او را اتفاقی است که برای پولس رسول رخ داده است. زمانی که او در راهی برای کشتن تمام مسیحیان بود 

نشد و یا از طرف خدا متبرک نشد و همچنین او نمی توانست این را باور کند که  ناحاطه می کند. او در همان لحظه اول با ایما

بطوری که که او با دیدن این نور یک لحظه دید  رخ داده استبرعکس بیشتر او پیچیده است. این اتفاق  دورصدای خداوند در 

خود را از دست داده و به زمین می افتد. این اتفاق باعث سردرگمی او و دوستان اش  شده بود که قصد سفر به دمشق را داشتند. 

ی دولت خودش را که مسیر خودشان را بکلی گم کرده و تصمیمی برای ادامه مسیر نداشتند. او در کیسه خود دستور مقامات باال

کار را انجام او می توانست این  حال ایا داشت که با ان می توانست مسیحیان زیادی را تحت تعقیب قرار دهد و انها را بکشد.

می گرفت چه تعداد ادم ها را می داده بود. اگر او این تصمیم را دوباره  این فعالیت را او در تمام زندگی اش انجام دهد؟ولی 

مغز او را مشغول کرده بود. ایا او نمی بایستی در واقعه راه دیگری را انتخاب می مید سازد؟ همیشه این سوال ها توانست نا ا

را ادم می تواند باالترین لقب  این جمله "من هستم"نمود. "من هستم" این کلماتی است که عیسی در جواب پولس به او می دهد. 

این موضوع را خودش را در عهد عتیق به مردم بشناساند. ، د بود که با این کلمات . این روش خداونبداندخداوند و نشانه او 

پولس به خوبی می دانست ولی چیزی که او از ان بی خبر بود خود عیسی بود که او فکرش هم نمی کرد که عیسی خود خدا 

ی که عیسی خودش را به پولس ظاهر می ایشان را تحت تعقیب قرار دهد. ان زمانتا خیلی دوست داشت  پولسباشد. عیسی ای که 

سازد در یک لحظه باعث دگرگونی در او می شود. در اینجا هدف از گفتن این ماجرا بزرگ کردن شخصیت پولس و یا شگفت 

شخصی که او انتخاب نموده است متحیر می  زندگی زده شدن از تغییر مسیر زندگی پولس نمی باشد. بلکه فقط ما از ورود خدا به

 و همچنینطوری دیگری تفکر بکنیم. ما و اگر این اتفاقات رخ می دهد ما باید به این نتیجه برسیم که گاهی اوقات بایستی . شویم

ما باید این را هم بدانیم که همیشه تقدیر خدا برای مان ، برخالف خواست ما نیست. در اینجا فقط موضوع خواست و هدف خدا 

اوند مراقب ما می باشد تا ما خودمان بتوانیم راه درست را برای خودمان انتخاب نماییم و یا می باشد و نه خواست و هدف ما. خد

خودمان را بتوانیم تغییر دهیم. خدا به ما این نعمت را می دهد که ما خودمان را کوچک بنماییم تا او خودش در ما بزرگ جلوه 

 مسیر زندگی ام بشود.در  به کرار زمین خوردن منبه نماید. حتی اگر این به خاطر 

برای او صحبت کردن با عیسی و وقتی که صحبت از عیسی باشد یک اتفاقی شبیه به این را پولس در راه دمشق تجربه می نماید. 

من نمی توانم اصال تصور این را بکنم ظاهر شدن او برای اش بسیار کافی بود تا متقاعد شود که او با چه کسی سر و کار دارد. 

ان زمان ظاهر شدن عیسی به او ، با چه نا امیدی و غمگینی به زندگی که تا به انروز داشته می نگریسته. من فکر نمی که او در 

پولس با خدا داشته را برای خودمان ارزو بکنیم. زیرا کسی دل اش نمی خواهد که  که کنم که ما همچنین صحبت کردنی را

با خدا دیدار می کند زندگی اش را دوباره از صفر و از مسیر دیگری اغاز کند.  خودش را در بدبختی قرار بدهد و در زمانی که 

این . می باشداین سخنان خداوند دقیقا برای ما انسان ها بزرگ ترین زنگ اگاهی کردن ما در شکست ها و نا امیدی های ما 

می دهد. این لحظه های که با خدا روبرو می  و برای همیشه و برای ما انسان ها نیز رخ رویداده رویداد در پیشگاه پولس رسول

ان ها را تجربه نخواهیم کرد. برای پولس حتما این امکان وجود داشته که او بتواند به  ، شویم زمان هایی است که ما بدون درد

و  هراه داشتراحتی ماجرای ظاهر شدن عیسی را در راه دمشق فراموش کند و او نیز نامه دستور بزرگان شهر اش را نیز به هم

او می توانست کارهایی که تا ان موقع انجام می داده است را دوباره ادامه دهد. و خداوند هم هیچ وقت جلوی او را نمی گرفت. 

ولی پولس می دانست که او دیگر کاری نمی تواند انجام بدهد. او حاال با تمام عشق و ازادی خودش قصد داشت کسی را پیروی 

کسی که داشت. او توسط چه کسی می توانست که خدای حقیقی را که در اسمان ها و بهشت هست را بشناسد.  کند که او عیسی نام

با خدا اینگونه اشنا شود و دیدار کند دیگر نمی تواند راهی را برود که تا االن ان را می رفته است. پولس نفس نفس زنان و با 

می افتد. و بجای کشتار و اذیت و ازار مسیحیان او اکنون حامل خبر صلح نامه دستور قتل مسیحیان به سوی شهر دمشق به راه 

حاال یک شائول بسیار متفاوت نسبت به ان ادمی که از شهر اورشلیم بصورت خشمگین  . بودیک رسول شده او دیگر مسیح و 

خارج شده بود به شهر دمشق می رسد. ولی یک چیزی هنوز در شائول باقی مانده بود و ان هم جستجوی کلیسا بوده است ولی 

طر اینکه انزمانی که پولس با عیسی دیدار کرده حاال نه به عنوان تعقیب کننده کلیسا بلکه بعنوان شخص پیرو کننده می باشد. بخا

بود عیسی فقط با خدای پدر ادغام نشده بود بلکه او همزمان با کلیسای مقدسان نیز همراه گشته بود. و پولس در انزمانی که دنبال 



فقط او را در انجا می  اد چون انجا خود عیسی وجود دارد و ادمانجام می دنیز رو کلیسا می بود در حقیقت دنبال روی عیسی را 

اشتباهات انسانی مان و یا هر چیز دیگر در  می باشد که فرقی نمی کند که مایابد. برای ما انسان ها نیز این شناخت بسیار مهم 

م. عیسی خوداش کلیسا را سالم نگه می دارد و خوداش را همیشه در انجا قرار می دهد و ما انرا انجا می یابی پیدا کنیم زیراکلیسا 

خودم  راه خویش را بیابم و انرا عوض بکنم و با توسط تمرینات روحی خودم را یک مسیحی بسیار ، اگر من بخواهم به تنهایی 

 عمل نمی توان عیسیبرای پیدا کردن خوبی درست بکنم در انوقت من در یک راه کامال اشتباهی قرار می گیرم. بخاطر اینکه 

پولس را دقیقا به همان کلیسا ، در انزمان راه دمشق تعلق دارد و ما ان را فقط انجا می یابیم.  بلکه او به کلیسا انجام دادشخصی 

راهنمایی می کرد. ما مسیحیان و ما اعضای یک کلیسا باید این موضوع را همیشه به خوبی بدانیم که عیسی همیشه از طریق ما 

اینها فقط با  ان ها را در زمان نیاز کمک کرده ،ان می دهیم و یا انسبه دیگران اثر می گذارد جایی که ما خبر انجیل را به دیگر

دریافت خون و جسم مسیح امکان پذیر می باشد که ما انها را در نزد عیسی و در بین خودمان تقسیم می نماییم. و در این میان ما 

جایی که او می بایستی به پیش با ایمان ،  شخص بسیارمی توانیم درس های زیادی را بیاموزیم. یک ماجرایی هم برای هانانیاس 

او در این راه بسیار جرات خوداش را از دست داده بود چون او می بایستی می رفت نیز اتفاق می افتد. یعنی شائول قدیم پولس 

همین خاطر او پولس می رفت. در اینجا من می توانم ترس و دلهره او را کامال درک بکنم. به یعنی پیش بزرگترین قاتل مسیحیان 

از خدا زنده در واقع این سوال را می پرسد که ایا او اشتباهی در این امر نشده است و او باید به پیش شائول برود. و او در ادامه 

از خدا می پرسد ایا تو نمی دانی که او چه کسی است؟ خدا در اینجا می بایستی همه چیز را برای او دوباره توضیح دهد تا او 

جرا را متوجه گردد. بعضی وقت ها ما مسیحیان بایستی به خیلی از سوال هایی بپردازیم که ایا خدا در راهی متضاد با کامال ما

اهداف اش هست. و ما بایستی از خودمان اینگونه سوال ها را بپرسیم که او باید افرادی را به سوی ما بفرستد که اصال نمی توانیم 

مال به او ایا خدا نمی خواهد که این گونه از افرادی را فرا خواند که ما ایمان انها را کبپذیریم. انها را به عنوان یک ادم مسیحی 

دور از خدا می دانیم. امروزه در میان ما مسلمان های زیادی زندگی می کنند و همچنین به کرار می شنویم که انها با توصل به 

پیوستن ندر میان ما رخ می دهند که ما نیز نمی توانیم از به وقوع  ق هایی فازور و خشونت به مسیحیان ازار می رسانند. و یا ات

حتی ما مسیحیان در بین خودمان می .دارند  یادی را می بینیم که ترس بزرگی انها جلو گیری کنیم. ما در اینجا انسان های ز

ودشان این تفکر را می کنند که ما برای ان ترسیم که کالم انجیل را به همگان اعالم کنیم. در اینجا مسیحیان به سرعت با خ

مسلمانان دیگر کاری نمی توانیم انجام دهیم و انها دیگر مسیحی نمی شوند. ما نباید این سوال ها را به همین سادگی برای خودان 

ه سوی پولس روانه هانانیاس را بطرح نماییم شاید خدا ما را امروز در اروپا به سوی همین مسلمانانی می فرستد که در انزمان 

کرده بود. حال چه اتفاقی می توانست رخ دهد اگر هانانیاس به حرف های خدا گوش نمی کرد؟ و یا اگر او با فکر خود اش عمل 

می کرد و با اراده انسانی خودش تصمیم می گرفت؟ وقتی که خدا به ما این امکان را می دهد که ما به تمام نقاط جهان رفته و 

همه جا برساینم پس ما نباید در این راه نا اطمینانی داشته باشیم. معموال در اینجا به صورت طبیعی این ماجرا کمی  کالم او را به

به جرات هم بر می گردد. زیرا در انزمان خدا هیچ تضمینی به هانانیاس نداده بود که بدون هیچ مشکلی در برابر پولس قرار 

اتفاق هایی برای شائول رخ داده است و در ادامه او چه خواهد کرد. او هیچ تضمینی  خواهد گرفت. و او نیز نمی دانست که چه

حتی خود پولس کسی که به صدای عیسی جواب مثبت داد هم نمی توانست به برای حفظ سالمتی خودش در برابر پولس نداشت. 

ی داد و از ان پس دیگر نه. و او را همین اسانی و بی خطری باشد چرا که او در انزمان مسیحیان را تحت تعقیب قرار م

در اولین دیدار هانانیاس با پولس او این  مسیحیان دیگر بایستی به اسم " ای برادر شائول خطاب می کردند و او را می پذیرفتند.

ی دانست که جمله را به زبان می اورد ای شاول ای برادر من. این سخن او به معنای چاپلوسی او از پولس نبود بلکه او کامال م

در پشت این ماجرا خدا قرار گرفته است. و این خدا است که پولس را به یک ادمی دیگر تبدیل کرده است. بخاطر همین هانانیاس 

اش اطمینان می کند و به شائول می گوید ای برادر من شائول. ما نیز باید همین کار را انجام بدهیم چراکه وقتی  دبه خدای خو

و جایی که خدا کلمه بله خوداش ل می گیرد دقیقا در پشت او این خدا است که صحبت می کند و نه ان شخص. کسی در بین ما غس

 را به میان می اورد ما اجازه نداریم در ان دخالتی داشته باشیم. 



شناسیم. و همچنین فرشته ای خدا به ما این نعمت را بده تا مانع های جلوی چشم مان را از بین برداریم. اجازه بده تا ما راه تورا ب

 ا انسان ها به سوی تو کشیده شوند. آمینخودت را امروز برای ما بفرست تا در میان ما اواز بخواند. ت


