ﮐﺎرﻫﺎی رﺳﻮﻻن ﺑﺎب ۱
۱ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﻮس ﻋﺰﯾﺰم ،ﻣﻦ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﯿﺴ از اﺑﺘﺪا ۲ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ روحاﻟﻘﺪس دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد داد و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ۳:او
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺧﻮد را زﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن داد و ﻣﺪّت ﭼﻬﻞ روز ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ
ﺷـﺪ و درﺑـﺎرۀ ﭘﺎدﺷـﺎﻫ ﺧـﺪا ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﮐـﺮد۴ .وﻗﺘـ او ﻫﻨـﻮز در ﺑﯿـﻦ آﻧـﺎن ﺑـﻮد ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﮔﻔـﺖ:
»اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺮک ﻧﻨﯿﺪ ﺑﻠﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آن وﻋﺪۀ ﭘﺪر ،ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎﺷﯿﺪ۵.ﯾﺤﯿ
ﺑﺎ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣداد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
ﺻﻌﻮد ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ
۶ﭘﺲ ﻫﻨﺎﻣﮐﻪ ﻫﻤﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎر
دﯾـﺮ ﺳـﻠﻄﻨﺖ را ﺑـﻪ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺑـﺎزﮔﺮداﻧ؟« ۷ﻋﯿﺴـ ﭘﺎﺳـﺦ داد »ﺑـﺮای ﺷﻤـﺎ ﻟﺰوﻣـ ﻧـﺪارد ،ﮐـﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻬـﺎ و
زﻣﺎﻧﻬﺎﯾ را ﮐﻪ ﭘﺪر در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ↵۸ .اﻣﺎ وﻗﺘ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد
ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ دوراﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد۹ «.ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،در ﺣﺎﻟﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎه ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ و اﺑﺮی او را از
ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ۱۰ .ﻫﻨﺎﻣﮐﻪ او ﻣرﻓﺖ و ﭼﺸﻤﺎن آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دو
ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮش در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ۱۱و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ای ﻣﺮدان ﺟﻠﯿﻠ ،ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﻧﺎه ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎ
دﯾﺪﯾﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ«.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
۱۲آﻧــﺎه رﺳــﻮﻻن از ﮐــﻮه زﯾﺘــﻮن ،ﮐــﻪ ﻓﺎﺻــﻠﮥ آن ﺗــﺎ اورﺷﻠﯿــﻢ ﻓﻘــﻂ ﯾــ ﮐﯿﻠــﻮﻣﺘﺮ اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ اورﺷﻠﯿــﻢ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ۱۳.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ .ﭘﻄﺮس و
ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﯾﻌﻘﻮب و اﻧﺪرﯾﺎس ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﺗﻮﻣﺎ ،ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ و ﻣﺘّ ،ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻠﻔ و ﺷﻤﻌﻮن ﻓﺪاﯾ و ﯾﻬﻮدا
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۱۴ .اﯾﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﻋﯿﺴ و ﺑﺮادران او دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۵ .در آن روزﻫﺎ ﭘﻄﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻋﺪّۀ آﻧﺎن روی ﻫﻢ ﯾﺼﺪ
و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ»۱۶ :ای اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،ﻻزم ﺑﻮد ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس درﺑﺎرۀ ﯾﻬﻮدا ،راﻫﻨﻤﺎی
دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﯿﺴ ،ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ زﺑﺎن داوود ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد۱۷ ،زﯾﺮا او ﯾ از ﻣﺎ
ﺑﻮد و در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ۱۸ .او ﺑﺎ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮت ﺷﺮارت ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻄﻌﻪ
زﻣﯿﻨ ﺧﺮﯾﺪ و در آن ﺑﺎ ﺳﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و از ﻣﯿﺎن ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم رودهﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ۱۹و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
اﻃّﻼع ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ و آن ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ‘ﺣﻘﻞ دﻣﺎ’ ﯾﻌﻨ‘ ﻣﺰرﻋﮥ ﺧﻮﻧﯿﻦ’
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۲۰ «.ﭘﻄﺮس اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب زﺑﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
‘ﻣﺴﻦ او وﯾﺮان ﺑﺎد

و دﯾﺮ ﮐﺴ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد’.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
‘ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺮی ﺳﭙﺮده ﺷﻮد’.
»۲۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪّﺗ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ۲۲ ،ﯾﻌﻨ از روزی
ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،در ﺟﺮﮔﮥ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﻮاه ﺑﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد«
۲۳آﻧﺎه ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﯾ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺑﺎ )ﮐﻪ ﻟﻘﺐ ﯾﻮﺳﺘﺲ ﻫﻢ داﺷﺖ( و دﯾﺮی ﻣﺘﯿﺎس ﺑﻮد،
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ۲۴و دﻋﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ از ﻗﻠﻮب ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫ ،ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﮐﺪامﯾ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهای ۲۵ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺸﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺳﻤﺖ
ﺧﺪﻣﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺑﻮد ﺑﺮود۲۶«.ﭘﺲ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻋﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﯿﺎس درآﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او در ﺷﻤﺎر آن ﯾﺎزده رﺳﻮل درآﻣﺪ.

