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 ۳۵ـ  ۲۱،  ۱۰رسوالن کارهای 

پطرس پایین رفت و به آنان گفت: »من همان كسی هستم كه به دنبال 

پاسخ دادند: »سروان   آنها 22 «اید؟گردید. برای چه آمده او می

یهودیان  كرنیلیوس كه شخص نیكوكار و خدا ترس است و نزد همه  

 ه اینجا ستور یافت كه ما را ب، از فرشته  مقدّسی د باشدنام مینیک

بفرستد و تو را به خانه  خود دعوت كند تا به هر پیامی كه داری 

پس پطرس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی 23 «.گوش دهد

روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از ایماندران یافایی   ود. نم

ریه رسیدند.  فردای آن روز به قیص24 .با آنان همراه بودند

س كه از خویشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت كرده  كرنیلیو

خواست داخل خانه  وقتی پطرس می25 .بود چشم به راه ایشان بود

اّما پطرس او  26 .شود، كرنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد

وارد خانه شدند. پطرس در   كنانق، صحبتسپس به اتّفا 27 «.انمرا از زمین بلند كرد و گفت: »برخیز من هم مانند تو انس

بیگانگان  دانید، كه جایز نیست یک نفر یهودی با به آنان گفت: »این را به خوبی می و28 رو شدآنجا با عدّه  زیادی روبه

دنبال پس وقتی 29 .اک بدانمكس را نجس یا ناپنباید هیچ  معاشرت یا همنشینی نماید. اّما خدا به من نشان داده است، كه من

در   كرنیلیوس30 «فرستادید بدون چون و چرا آمدم. تنها سؤالی كه دارم این است كه برای چه به دنبال من فرستادید؟ من

در خانه  خود به نماز مشغول بودم،    پاسخ گفت: »چهار روز پیش درست در همین وقت یعنی ساعت سه بعد از ظهر من

و گفت: 'ای كرنیلیوس، دعاهایت مستجاب شده و صدقاتی كه به فقرا  31 دش  نورانی به من ظاهر كه ناگاه مردی در لباس

كسی را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقّب به پطرس را به اینجا  بنابراین32 .دهی در پیشگاه خدا منظور شده استمی

نزد تو  ن اشخاص رادرنگ ایبی پس33 '.ستدر خانه  شمعون دبّاغ كه در ساحل دریا واقع است، مهمان ا دعوت كن. او 

  ایم تا به آن چیزهایی كه خداوند به تواكنون همه  ما در حضور خدا گرد آمده  .فرستادم و تو لطف فرموده به اینجا آمدی

پس پطرس سخنان خود را شروع كرده گفت: »من به  34 پیام پطرس در خانه  كرنیلیوس «.دستور داده است گوش دهیم

 .   شودهیچ تبعیضی قایل نمیام كه خدا ت پی بردهاین حقیق

 

 

جاده   کوچک ،   آن انی. در پا دیدساخته شده بود،  یاز ردپا  که   ناسازگار یجاده ا کیمی توان  ونانی یا یدرساحل  در

متشکل از    گریبود و گروه د سیخ  ی گروه از پناهندگان با لباس  کیقرار گرفتند:  گری کدیدو گروه از مردم روبرو 

  های آنها  صورت  ی همه   یروبر  یروبرو شدند ، شوک گریکدیبا  بیدو گروه عج  نیا یوقتگردشگران برهنه بود. 

به گروه پناهندگان  ا یدر آن زمان مار.  ردندکمی مشاهده  دیبا ظن و ترد    گریدهم  ,  دو گروهیک از آشکار بود. هر 

 یم یزندگ یکشور خارج ک یعبور کرده است و اکنون در  کشورش دانست که او از مرز یتعلق داشت و از آن روز م

به   نشده بود.  ریمسلمان سختگ زن ا ی. مارکند می    تجربه    بودن را  بهیغراز مانده ، او مجبور شد بعد یکند. در سالها 

و رسوم  داب تنها آ چه چیز است.  ه امروز بتا    آنچه در قرآن نوشته شده است قا  یهنوز دق وا یاللفظو   تحت  صورت

او  به عنوان مثال ، . نداشکل داده    مانان مسلزن یک را به عنوان ش را تیاست و هومهم بوده  شه یاو هم یبرا یخاص

وجه گوشت خوک نخورد.    چیظاهر نشود و به ه یعموم  در بین  وسریربود که هرگز بدون    گون تربیات شده این 

او مجبور بود   آورد.  به وجود  یخود مشکالت دیدر کشور جد شه یبود ، هم تشیاز هو یآداب و رسوم ، که بخش نیچن

ر اسر اجب کار از نیا پوشاند و  یعادت م یرا از رو ی دهد كه او روسر حیتوض خود یهمكاران آلمان بارها و بارها به

کامال   مرزی  گذرگاه  کیبزرگتر  اریچالش بس ک ی. ودبعادت كرده صله ا این فدر ه ها  گفت  نوع  نیاما او به ا  نیست.  

ش کتاب  وستاناز د یکی او نداشت.  با ظاهر یارتباط چیه  نی. و اه بودادافت  اتفاق   شمتفاوت بود که احتماال  در درون

ذهنش  را تجربه  یتماس داخل ک یه ب هیشب یزی، او چ  شیبار در زندگ این یبرا .  ه بود به او داد مادرشمقدس با زبان 

  همواره از او  او     حیمس  یسیداشت که خود ع یواقع آ  مالکا  احساسدانست! و  یم انیح یمس یدر مورد خدا دیکرد. او  با 

    رفت یم سا یاگر به کل"  مسلمان بود!  زن  کی برود! او  سا ینتوانست به کل ا یاما مار .کرد و انجام این کار میدعوت 

را انجام دهد! با   یکار نیتوانست چن ی کرد ، ... و او هرگز نم یگونه  فکر م نی, او ا"دیگوشت خوک بخور دیبا  ی،حت

خود  یبار در زندگ نیاول یکرد و برا تیاو سرانجام احساس امن نجا یدر ا برود. سا یجرات کرد به کل  هباالخرحال ،  نیا

    شناسد   یاو را م قا  یدق حیکرد که مس یم ا حسراین کرد و   یاحساس گرم مش  قلبددر دعا کرد.  حیمس یسیعدر گاه به 

کرد. بعدا    یم  شه ندیاینگون اشوم ... "  او در ذهنش  یح یمس ک یتوانم  ی"اما من نم  عضو خانوادهش است.که انگار 

من احتماال   نیتوانم گوشت خوک بخورم! بنابرا یم و نممسلمان هستداد. "من   حیتوض شیرا در گفتگو با کش زیاو همه چ 

  میدان ی :" ما مداد به او را  زیشگفت انگ  یشنهادیو پود فهیم ب اریبس ش یکش او به کشیش گفت.   شوم! "  یح یتوانم مس ینم

هنوز   حی... اما اگر مس دیگوشت خوک بخور دیتوان ینم  لیدل نیبه هم   میدان یم نی. و ما همچندیسلمان هستمزن که شما 

.  دیکار ادامه ده نید که مانند مسلمانان به اده ی، به شما اجازه م د یکن یکند و شما هم با او صحبت م یبا شما صحبت م

بار ، بلکه   ک ی. پس از آن روز ، او نه تنها گرفت رامآ همان زمان شگفت زده شد و در  شیاز جواب کش ا یمار  "



او همچنان مسلمان  ا یشد. اما آ یح یو واقعا  مس افتی تعمیدی یکرد. بعدا  او حتمی دعا  حیمسدر گاه دوباره و دوباره به 

را  ونانیقدم در  نیکه اول ینگامصحبت بکند. "ه جربهتواند آزادانه در مورد آن ت یم ا یمانده است؟ امروز مار یباق

 بهیمن غر یبرداشتم ، برا تیح یبه سمت مسقدم ها را  نیاول یبرداشتم ، شوکه شدم و احساس کردم گم شده ام ... اما وقت

و    ردخو یامروز هنوز گوشت خوک نم ا یصورت ، مار نیا رینبود. نه ، برعکس ، من در واقعا  به خانه آمدم!"  در غ

   است! یح یقلب مس یحال او از ط نیپوشد. و با ا یم زین یرود ، روسر یم رونیمالء عام ب به یوقت

 

 

و هم چگونه   دیکن  یم یزندگاسالم  کشور درچگونه  دیدان یو هم م د یگونه از مرزها عبور کنچ  دیدان یاز شما م یاریبس

بزرگ شد.   هودی نیکرد. پطرس مطابق قوان یاحساس م وهیش  نیبه هم دی. پطرس با می کنیدزندگی  تیح یمس  کشور در

کرد. اما خدا او  می  یریجلوگ   رابط با  مشرکان  نیکرد و همچن تیرا رعا  تی هودیطهارت  نیبه شدت قوان یو نیبنابرا

به او نشان دهد. در متن   یدیکامال  جد یراهها  دیبا   شهی شد ، از آن به بعد خدا هم یح یمس نکهیرا صدا زد. و بعد از ا

 قینبود. پطرس از طر هود یوجه متناسب با گذشته  چیکه به ه ادرا انجام د یکتاب مقدس امروز  ،پطرس مجبور بود کار

 ریغ یوقت   . یافت یصورت هرگز به آنها دست نم نیا ریکه در غ ندیناپاک را بب یزها یتوانست چ  یمخدا  وحی کی

 یكند ، حت یرویمردان پ نیكرد كه از ا بیكردند ، روح القدس او را ترغ یمو از او سؤال  ستادهیدر ا یرو انیهودی

  نیرفت. ا یروم ناسرو كیدر خانه  نیمخالف قوانبر اتفاق افتاد كه پطرس  بیترت نیاگر آنها كافر باشند. و به هم

دهد.   ینشان م یح یمس یسا یرا در کل ینقطه عطف مهم رایمهم است ز نیمهم است. ا اریداستان در کتاب مقدس بس

توانند  یکه مشرکان م ندکرد یتصور نم زیمانند پطرس ن یافراد مهم یبود. حت دهینرس یهودی ریغ یا یقبال  به دن لیانج 

  یهمه باشد. نه فقط برا یبرا لیخواست که انج  یاما خدا م کنند. افتیروح القدس را درآنها نمی توانند شوند و  یح یمس

،   یروم سروانمدت ،  نیرا با هم  گرد  آورد. در ا  یروم سروان  ، وسیاو پطرس و کرنل لیدل نی. و به همانیهودی

  سروانحال برخورد با پطرس و  نیپطرس را به خودش صدا کند. در ا دیبا روح القدس روبرو شد. او با  زین وسیکرنل

. خدا  ستندیعبور کرده اند که هرگز قادر به عبور از آن ن یی. مردم از مرزها ه استرخ داد یزیاتفاقات شگفت انگ یمرو

و    دیرس یامروز به ما نم لی! وگرنه انج ه بود کار اتفاق افتاد! خدا را شکر   که پطرس در اتاق خود نماند نیرا شکر که ا

طرس  پ و ا یمانند مر یافراد شد! یح یو مس دیرا شن یس یع یصدا زین می! ، خدا را شکر که مرمیشد ینم یح یامروز مس

هستند که از  یافراد زیامروز ن یهستند! حت  یمهم ی امروز نشانگرها  یسا یما به عنوان کل یو برا انیح یما مس یبرا

  یاشد که متصور ب رقابلیغ سا یکل خارج از یما و افراد یبرا دیخدا را بشنوند. شا  یتوانند صدا یجدا شده و نم لیانج 

خدا   دیوجود داشته باشد که ما را از هم جدا کنند. شا  ینامرئ یوارها یما د نیب دی. شا ند شودور هم جمع   شه یهمند توان

شده   لیاز فرهنگ و عرف انسان تشک شتریب  یوارها ید نی. چنمیببر نیرا از ب وارها ید نیما را فراخواند که ا زیامروز ن

 اریبس وارها یحال د نیو با ا "فقط" عرف است. ییزها یچ  نیدانند که چن ی... و همه مدانند   یهمه در مورد آن م  است.

که تاکنون به خارج از  ی. هرکسمیبر یژرف است. و ما اغلب از آن رنج م اریما بس نیهستند و تعصبات در ب  دیشد

  یسیبه ع مانی.  امیدار یتو نرح  بی، احساس عج   ستند متفاوت از ما ه اریمردم بس یداند وقت یکشور رفته است ، م

خدا  " داد: فیتوص وسیخود تجربه كرده است به كورنل یخدا  كه در زندگ هدیببرد! پطرس از د نیمرزها را از ب حیمس

را  یتجربه ا نیامروز و بارها و بارها چن دیما با "  اک بدانمكس را نجس یا ناپنباید هیچ به من نشان داده است، كه من

! مردم از همه ملل  میبه آور کینزد اریاست بس بیعج  اریما بس یکه برا یافراد یعنی م؟ یاشته باشکه پطرس داشت ، د

  یشرکت م یح ینوشند و در بدن مس یم وانیل کیمختلف از  یپرستند! مردم با فرهنگها  یرا م حیو مس ندیآ یگرد هم م

قرار داد.  ریبود كه همه جهان را تحت تأث یسراسر و یمتقابل فرهنگ یاتفاق افتاد ، انقالب وسی. آنچه در خانه كورنلندکن

 آمین  کند!   یو به ما    نگاه  م ردیخدا همه ما انسان بپذ رایدر حال وقوع است: ز زیانقالب امروز ن نیا
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