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ُسل كتاُب أعمال الرُّ

ُلوقا َيكُتُب ِكتابًا آَخر

ِل أ 1  أوَّ ال� ِكتابِي  ِفي  ثاوِفيلُُس  يا  اإلَيَك  َكَتبُت 
ِمَن  2َوَذلَِك  َوَعلََّمُه.  َيُسوُع  َعِمَلُه  ما  كُلِّ  َعْن 
َبْعَد  ماِء،  السَّ اإلَى  ِفيِه  ُرِفَع  الَِّذي  الَوقِت  َحتَّى  الِبداَيِة 
لِلرُُّسِل  َتعِليماٍت  الُقُدِس  الرُّوِح  ِخلاِل  ِمْن  اأعَطى  اأْن 
الَِّذيَن اختاَرُهْم. 3َوكاَن َيُسوُع َقد اأظَهَر نَفَسُه لَُهْم َبعَد 
اإيّاُهْم بَِبراِهيَن َكِثيَرٍة قاِطَعٍة بِاأنَُّه كاَن َحّياً.  َموتِِه ُمقِنعاً 
َث  َوَظَهَر لَُهْم ِخلاَل َفتَرٍة َتِزيُد َعَلى اأرَبِعيَن َيوماً، َوَتَحدَّ
ٍة، َوَبيَنما كاَن َياأكُُل  اإلَْيِهْم َعْن َمَلُكوِت اهلِل. 4َوذاَت َمرَّ
َمَعُهْم، اأَمَرُهْم َوقاَل: »ل� تُغاِدُروا َمديَنَة الُقدِس، لَِكِن 
انَتِظُروا ما َوَعَد بِِه ال�آُب، َوُهَو الَوعُد الَِّذي َكلَّمُتُكْم 
اأنُتْم  َواأّما  الماِء،  في  النّاَس  ُيوَحنّا  َد  َعمَّ 5َفَقْد  َعنُه. 

ُدوَن ِفي الرُّوِح الُقُدِس َبعَد اأيّاٍم َقِليَلٍة.« َفَسَتَتَعمَّ

ماء َيُسوُع َيْرَتِفُع إَلى السَّ
، َهْل َسُتِعيُد  6َوَبعَد اأِن اجَتَمُعوا، َساألُوُه: »يا َربُّ

الُملَك اإلَى َبنْي اإسرائِيَل ال�آَن؟«
أوقاِت َوالتَّواِريِخ  7َفقاَل لَُهْم: »َهِذِه الَمعلُوَمُة َعِن ال�

لَيَسْت ِمْن َشاأْنُِكْم، َفال�آُب َقْد َوَضَعها ِضْمَن ُسلطانِِه 
وُح  الرُّ َيِحلُّ  ِعنَدما  ًة  قُوَّ َسَتنالُوَن  8لَِكنَُّكْم   . الخاصِّ
الُقدِس  ِفي  لِي  ُشُهوداً  َوَسَتُكونُوَن  َعَليُكْم.  الُقُدُس 
أماِكِن َعَلْى  َوِفي كُلِّ الَيُهوِديَِّة َوالّساِمَرِة، َواإلَى اأبَعِد ال�

أْرِض.« ال�
َوُهْم  ماِء  اإلَى السَّ ُرِفَع  َقولَُه َهذا،  اأنَهى  اأْن  9َوَبعَد 

ُيراِقُبوَن. َواأخَفتُه َسحاَبٌة َعْن اأنظاِرِهْم. 10َوَبيَنما كانُوا 

أ 1:1 كتابي األوَّل. اأي بشارة لوقا.

جانِِبِهْم  اإلَى  َفجاأًة  َوَقَف  َيْصَعُد،  َوُهَو  ِفيِه  قُوَن  ُيَحدِّ
الرِّجاُل  »اأيُّها  11َفقال�:  َبيضاَء.  ثِياباً  َيرَتِدياِن  َرُجلاِن 
ماِء؟ اإنَّ  الَجِليِليُّوَن، لِماذا َتِقُفوَن َهَكذا ناِظِريَن اإلَى السَّ
ماِء، َسَياأتِي ثانَِيًة  َيُسوَع َهذا الَِّذي ُرِفَع َعنُكْم اإلَى السَّ
ماِء.« بِالطَِّريَقِة نَفِسها الَِّتي َراأيُتُموُه َيْصَعُد بِها اإلَى السَّ

اخِتياُر َرُسوٍل َجِديد
الَِّتي  التَّلَِّة  ِمَن  الُقدِس  َمديَنِة  اإلَى  عاُدوا  12ثُمَّ 

َمِسيَرِة َسْبٍت ب  نَْحَو  َتبُعُد  يُتوِن، َوهَي  الزَّ تُدَعى َجَبَل 
ِفي  ُغرَفٍة  اإلَى  َذَهُبوا  َوَصلُوا،  13َوِعنَدما  الُقدِس.  َعِن 
ُبطُرُس،  َوُهْم  ُيِقيُموَن.  كانُوا  َحيُث  الُعلِويِّ  الطّابِِق 
ُيوَحنّا، َيعُقوُب، اأندراُوُس، ِفيِلبُُّس، تُوما، َبرثُولَماُوُس، 
َوَيُهوذا  الَغُيورُ ج،  ِسمعاُن  َحلَفى،  ْبُن  َيعُقوُب  َمتَّى، 

ْبُن َيعُقوَب.
لاِة َمعاً. َوكاَن  14كاَن َهُؤل�ِء َجِميعاً ُمنَشِغِليَن بِالصَّ

َمَعُهْم َبعُض النِّساِء َوَمرَيُم اُأمُّ َيُسوَع َواإخَوتُُه.
خَوِة َوكانُوا  أيّاِم، َوَقَف ُبطُرُس َبيَن ال�إ 15َوِفي تِلَك ال�

خَوُة، كاَن  نَْحَو ِمَئٍة َوِعْشِريَن َشخصاً َوقاَل: 16»اأيُّها ال�إ
َق َقوُل الِكتاِب الَِّذي قالَُه الرُّوُح الُقُدُس  ل�ُبدَّ اأْن َيَتَحقَّ
َقِديماً َعَلى َفِم داُوَد َعْن َيُهوذا. َونَحُن نَعِرُف اأنَّ َيُهوذا 
17كاَن  َيُسوَع.  َعَلى  الَقبَض  األُقوا  لِلَِّذيَن  َدلِيلاً  صاَر 

واِحداً ِمْن َجماَعِتنا، َوَشِريكاً َمَعنا ِفي َهِذِه الِخدَمِة.

ب 12:1 مسيرة سبت. المسافُة الَِّتي كاَن َمسموحاً للَيُهوِديِّ باأن 

الَمساَفِة  َيدلُّ عَلى  تُسَتخَدُم كتعبيٍر  بِت. َفصاَرْت  السَّ َيوَم  يمشيها 
الَقريَبِة، اإْذ تعادل نحو نِصِف ميل.

ج 13:1 الغيور. من حزب سياسيٍّ يهوديٍّ ُيقاِوم الحكم الرُّوماني، 

ُيدَعى حزب »الغيورون.«
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َعَليِه  َحَصَل  الَِّذي  بِالماِل  َحقلاً  اشَتَرى  18»َوَقِد 

َوانَشقَّ  ل�ً  اَأوَّ َراأِسِه  َعَلى  َوَقَع  لَِكنَُّه  آثِِم،  ال� َعَمِلِه  ُمقابَِل 
َهِذِه  19َوذاَعْت  كُلُّها.  اأمعاُؤُه  َفَخَرَجْت  الَوَسِط،  ِمَن 
الَحقُل  َذلَِك  َفصاَر  الُقدِس،  ُسكّاِن  كُلِّ  َبيَن  الحاِدَثُة 

ُيدَعى ِفي لَُغِتِهْم ›َحقَل َدما‹ – َوَيعِني ›َحقَل َدْم.‹«
ِكتاِب  ِفي  »َمكُتوٌب  َفقاَل:  ُبطُرُس  20َوتاَبَع 

الَمزاِميِر:

› لُِيهَجْر َبيُتُه،   
المزمور 25:69    َفلا َيسُكُن ِفيِه اأَحٌد.‹  

وَمْكتوٌب اأيضاً:

المزمور 8:109 › لُْيشِغْل َوِظيَفَتُه َشخٌص اآَخٌر.‹     

21لَِذلَِك َعَلينا اأْن نَختاَر اأَحَد الرِّجاِل الَِّذيَن كانُوا 

ِمَن  22اأي  َبيَننا،  َيُسوَع  الرَّبِّ  َبقاِء  ِة  ُمدَّ َطواَل  َمَعنا 
اإلَى الَوقِت  ِفيِه ُيوَحنّا الَمْعَمداُن،  َدُه  الَِّذي َعمَّ الَوقِت 
َهذا  َيُكوَن  اأْن  َينَبِغي  اإْذ  َعنّا.  َيُسوُع  ِفيِه  ُرِفَع  الَِّذي 

الرَُّجُل شاِهداً َمَعنا َعَلى ِقياَمِتِه.«
ُل ُهَو ُيوُسُف الَِّذي كاَن  أوَّ ُحوا َرُجَليِن: ال� 23َفَرشَّ

َوالثّاني  ُيوْسُتَس،  بِاْسِم  اأيضاً  َوُيْعَرُف  باْرسابا،  ُيدَعى 
، اأنَت َتعِرُف  ُهَو َمِتّياُس. 24ثُمَّ َصلُّوا َوقالوا: »يا َربُّ
قُلُوَب الَجِميِع، َفاأِرنا اأيّاً ِمْن َهَذيِن ال�ثَنيِن َقِد اخَترَت 
َمَعنا ِفي الَمكاِن الَِّذي َتَرَكُه  َوَرُسول�ً  25لَِيُكوَن خاِدماً 

26ثُمَّ   ». َيسَتِحقُّ الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  لَِيذَهَب  َيُهوذا 
اأجُروا الُقرَعَة َبيَن الرَُّجَليِن، َفَوَقَعِت الُقرَعُة َعَلى َمِتّياَس، 

أَحَد َعَشَر َرُسول�ً. َفاُأِضيَف اإلَى ال�

وِح الُقُدس ُحُلوُل الرُّ

كُلُُّهْم 2  كانُوا  الَخمِسيَن،  ُيوِم  ِعيُد  َوِعنَدما جاَء 
بَِصوٍت  ذا  َمكاٍن واِحٍد. 2َفاإ ِفي  َمعاً  ُمجَتِمِعيَن 
ماِء ُيشِبُه ُهُبوَب ِريٍح َعِنيَفٍة، َملاأ َجِميَع اأرجاِء  ِمَن السَّ
الَبيِت الَّذي كانُوا َيجِلُسوَن فيِه. 3َواإذا بِاألِسَنٍة َشِبيَهٍة 
بِناٍر َتظَهُر لَُهْم، َوَتَتَوزَُّع َعَلى كُلِّ واِحٍد ِمنُهْم. 4َفاْمَتلاُأوا 

بِلُغاٍت  َيَتَكلَُّموَن  َوَبَداُأوا  الُقُدِس،  الرُّوِح  ِمَن  َجِميعاً 
اُأْخَرى، َكما َمكََّنُهُم الرُّوُح ِمْن اأْن َيَتَكلَُّموا.

أْرِض  ٍة َعَلى ال� 5َوكاَن ُهناَك َيُهوٌد اأتِقياٌء ِمْن كُلِّ اُأمَّ

وُت،  َقِد اْجَتَمعوا ِفي َمديَنِة الُقدِس. 6َفَلّما جاَء َهذا الصَّ
كُلَّ  أنَّ  لِ� ُمرَتِبِكيَن  َوكانُوا  ِمنُهْم.  َكِبيٌر  َجمٌع  َتَجمَهَر 

ِة. واِحٍد ِمْنُهْم كاَن َيْسَمُعُهْم َيَتَكلَُّموَن بِلَُغِتِه الخاصَّ
كُلُّ  »األَيَس  ِبيَن:  ُمَتَعجِّ َوقالُوا  َمذُهولِيَن  7َفكانُوا 

8َفَكيَف  الَجليِل؟  ِمَن  ُهْم  َيَتَكلَُّموَن  الَِّذيَن  َهُؤل�ِء 
َيسَمُعُهْم كُلُّ واِحٍد ِمنّا َيَتَكلَُّموَن بِلَُغِتِه الَّتي ُولَِد فيها؟« 
اأنَُّهْم َفْرتِيُّوَن َوماِديُّوَن َوِعيلاِميُّوَن، َوِمْن  9َفَقْد ل�َحُظوا 

اأهِل ما َبيَن النَّهَريِن َوالَيُهوِديَِّة َوَكبَُّدوِكيََّة َوُبنُطَس َواأِسّيا 
10َوَفِريِجيََّة َوَبمِفيِليََّة َوِمْصَر َوالَمناِطَق اللِّيِبيََّة الَقِريَبَة ِمْن 

اأصٍل  ِمْن  َبْعَضُهْم  اأنَّ  َول�َحُظوا  َوُروما.  ِقيِريِن  َمِديَنِة 
َيُهوِديٍّ َوَبْعَضُهْم َقْد َتَحَولُوا اإلَى الَيُهوِديَِّة، 11َواأنَّ َبيَنُهْم 
كِريِتيُّوَن َوَعَرٌب. َفقالُوا: »ها نَحُن نَسَمُع َهُؤل�ِء الرِّجاَل 
لُغاتِنا  الَعِجيَبِة ِفي  اهلِل  اأعماِل  ثُوَن َعْن  َيَتَحدَّ ْيَن  الَجِليِليِّ

نَحُن!«
َيُقولُوَن  َوُمَتَحيِِّريَن،  َمذُهولِيَن  َجِميعاً  12َفكانُوا 

َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: »ما الَِّذي َيعِنيِه َهذا؟« 13لَِكنَّ اآَخِريَن 
ُشرِب  ِفي  َهؤل�ِء  اأسَرَف  »لََقْد  َوقالُوا:  بِِهْم  َسِخُروا 

النَِّبيِذ!«

ُث إَلى الّناس ُبطُرُس َيَتَحدَّ
أَحَد َعَشَر َرُسول�ً، َوَرَفَع  14ثُمَّ َوَقَف ُبطُرُس َمَع ال�

خَوُة الَيُهوُد، َويا  َصوَتُه َوخاَطَب النّاَس َفقاَل: »اأيُّها ال�إ
كُلَّ الُمِقيِميَن ِفي الُقدِس، اعَلُموا َهذا الََّذي َساُأْخِبُركُْم 
بِِه، َواأصُغوا اإلَى َكلاِمي َجيِّداً. 15ما َهُؤل�ِء بُِسكاَرى 
َصباحاً.  التّاِسَعَة  َيَتجاَوُز  ل�  َفالَوقُت  َتعَتِقدوَن،  َكما 

َث َعنُه النَِّبيُّ ُيوئِيُل: 16لَِكْن َهذا ُهَو ما َتَحدَّ

› َيُقوُل اهلُل:  17  
أِخيَرِة أيّاِم ال�    ِفي ال�

   َساأسُكُب ُروِحي َعَلى كُلِّ النّاِس.
   َوَسَيَتَنبَّاُأ اأول�ُدكُْم َوَبناتُُكْم.

   َوَسَيَرى ُشّبانُُكْم ُرَؤًى.
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   َوَسيحلُُم ُشُيوُخُكْم اأحلاماً.
أيّاِم، 18  ِفي تِلَك ال�  

   َساأسُكُب ُروِحي َعَلى َعِبيِدي،
   ِرجال�ً َونِساًء،

   َوَسَيَتَنبَّاُأوَن.
ماِء ِمْن َفوُق، 19  َوَساُأظِهُر َعجائَِب ِفي السَّ  

أْرِض،    َواآياٍت َتحُت َعَلى ال�
   َدماً َوناراً َوُسُحباً َكِثيَفًة ِمَن الدُّخاِن،

ُل اإلَى ُظلَمٍة، مُس َسَتَتَحوَّ 20  الشَّ  
   َوالَقَمُر اإلَى َدٍم،

   َقبَل اأْن َياأتَِي َيوُم الرَّبِّ الَعِظيُم الَمِجيُد،
 ›. 21  حيَن َيخلُُص كُلُّ َمْن َيدُعو بِاْسِم الرَّبِّ  

يوئيل 28:2–32  

22»يا ِرجاَل اإسرائِيَل! اأصُغوا اإلَى َكلاِمي. َيُسوُع 

النّاِصِريُّ ُهَو َرُجٌل َشِهَد لَُه اهلُل بِالُمعِجزاِت َوالَعجائِِب 
َوالَبراهيَن الَّتي اأجراها اهلُل بِواِسَطِتِه َبيَنُكْم َكما َتعَلُموَن. 
َوسابِِق  اهلِل  ُخطَِّة  َوْفَق  اإلَيُكْم  الرَُّجُل  َهذا  ُسلَِّم  23لََقْد 

رتُُموُه اإلَى َصِليٍب بَِمُعونَِة  َمعِرَفِتِه. َواأنُتْم َقَتلُتُموُه اإْذ َسمَّ
راً  اأشخاٍص اأشراٍر. 24لَِكنَّ اهلَل اأقاَمُه ِمَن الَموِت، ُمَحرِّ
اأْن  لِلَموِت  ُممِكناً  َيُكْن  لَْم  اإْذ  الَموِت.  اآل�ِم  ِمْن  اإيّاُه 

َيْحِجَزُه. 25َفداُوُد َيُقوُل َعنُه:

› َراأيُت الرَّبَّ اأماِمي دائِماً.   
   ُهَو َعْن َيِميِني َفَلْن اأضَطِرَب.

26  لَِهذا َفِرَح َقلِبي،  
   َوابَتَهَج لِسانِي،

   َفَجَسِدي اأيضاً َسَيحيا بِالرَّجاِء.
ََّك لَْن َتتُرَك نَفِسي ِفي الهاِوَيِة. أن 27  لِ�  

ُن. وِسَك َيَتَعفَّ    لَْن َتَدَع َجَسَد قُدُّ
فَتِني ُطُرَق الَحياِة، 28  َعرَّ  

المزمور 8:16–11    َوَسَتملاُأنِي َفَرحاً بُِحُضوِرَك.‹  

خَوُة، ُيمِكُنِني اأْن اأقُوُل لَُكْم بُِكلِّ ثَِقٍة  29»اأيُّها ال�إ

َعْن اأبِينا داُوَد، بِاأنَُّه َقْد ماَت َوُدِفَن، َوَقبُرُه َموُجوٌد ُهنا 

ِعنَدنا اإلَى َهذا الَيوِم. 30لَِكنَُّه كاَن نَِبّياً، َوَقْد َعَرَف اأنَّ 
اهلَل َقَطَع لَُه َوعداً َمصُحوباً بَِقَسٍم بِاأنَُّه َسُيجِلُس واِحداً 
ِمْن نَسِلِه َعَلى َعرِشِه. أ 31لََقْد َراأى ِقياَمَة الَمِسيِح َقبَل 

ُحُدوثِها َفقاَل:

› لَْن ُيتَرَك ِفي الهاِوَيِة،   
َن َجَسُدُه.‹    َولَْن َيَتَعفَّ

كُلُّنا  َونَحُن  الَموِت،  ِمَن  َهذا  َيُسوَع  اهلُل  اأقاَم  32لََقْد 

ُشُهوٌد لِِتلَك الَحِقيَقِة. 33َوَبعَد اأْن ُرِفَع اإلَى َيِميِن اهلِل، 
ى الرُّوَح الُقُدَس الَِّذي َوَعَد بِِه ال�آُب، َسَكَب َهذا  َوَتَلقَّ
َفَلْم  داُوُد  34اأّما  آَن.  ال� َوَتسَمُعونَُه  َتَرونَُه  الَِّذي  الرُّوَح 

ماِء. َوُهَو نَفُسُه قاَل: َيْصَعْد اإلَى السَّ

› قاَل الرَّبُّ لَِسيِّدْي:   
   اجِلْس َعْن َيِميِني،

35  اإلَى اأْن اأجَعَل اأعداَءَك  
المزمور 1:110    َمداساً لِِرجَليَك.‹  

36»َولَِهذا، َفلَيعَلْم كُلُّ َبِني اإسرائِيَل اأنَّ اهلَل اأعَلَن 

َيُسوَع َهذا الَِّذي َصَلبُتُموُه، َربّاً َوَمِسيحاً.«
َقْت قُلُوُبُهْم،  37َفَلّما َسِمَع النّاُس َهذا الَكلاَم، َتَمزَّ

ماذا  خَوُة،  ال�إ »اأيُّها  آَخِريَن:  ال� َوالرُُّسَل  ُبطُرَس  َوَساألُوا 
َيْنَبغي َعَلينا اأْن نَفَعَل؟«

لَُهْم ُبطُرُس: »تُوُبوا، َولَْيعَتِمْد كُلُّ واِحٍد  38َفقاَل 

َخطاياكُْم،  لَِمغِفَرِة  الَمِسيِح  َيُسوَع  اْسِم  َعَلى  ِمنُكْم 
لَُكْم  ُهَو  39َفالَوعُد  الُقُدِس.  وِح  الرَّ َعِطيَِّة  َفَتنالوَن 
َيدُعوُه  َمْن  اأْي كُلِّ  الَبِعيِديَن،  ُأَمِم  ال� َولُِكلِّ  أبنائُِكْم  َولِ�

الرَّبُّ اإلَُهنا.«
40َوَشِهَد لَُهْم ُبْطُرُس بَِكلاٍم َكِثيٍر َغيِر َهذا. َوكاَن 

ُيناِشُدُهْم َفَيقوُل: »َخلُِّصوا اأنُفَسُكْم ِمَن الِعقاِب الَِّذي 
ُه َهذا الِجيُل الُمنَحِرُف!« َيسَتِحقُّ

الثاني 12:7،  انظر صموئيل  َعرِشه.   . . . َقَطَع  اهلُل  أ 30:2 

13، ومزمور 11:132.
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اإلَى  َوانَضمَّ  ِرسالََتُه،  َقِبلُوا  الَِّذيَن  كُلُّ  َد  41َفَتَعمَّ

َجماَعِة الُمؤِمِنيَن ِفي َذلَِك الَيوِم َثلاَثُة اآل�ِف َشخٍص. 
َوَكْسِر  ِرَكِة،  َوالشَّ ُسِل،  الرُّ بَِتعِليِم  ُمْنَشِغليَن  42َوكانُوا 

َلواِت. الُخبزِ أ َوالصَّ

َتشاُرُك الُمؤِمِنيَن ِفي ُكلِّ َشيء
الرُُّسَل  أنَّ  لِ� بِالرَّهَبِة،  اإحساٌس  الَجِميَع  43َوَتَملََّك 

كانُوا ُيجُروَن َعجائَِب َوُمْعِجزاٍت َكِثيَرًة. 44َوكاَن كُلُّ 
الُمؤِمِنْيَن َيجَتِمُعوَن َمعاً َوَيَتشاَركُوَن ِفي كُلِّ ما َيمِلُكونَُه. 
َعَلى  َثَمَنها  ُعوا  َوَوزَّ َوُمقَتَنياتِِهْم،  اأملاَكُهْم  45باُعوا 

الَجِميِع، كُلِّ واِحٍد َحَسَب احِتياِجِه. 46كانُوا ُيواِظُبوَن 
َعَلى ال�جِتماِع كُلَّ َيوٍم ِفي ساَحِة الَهيَكِل، َوَيشَتِركُوَن 
َمعاً  َوَياأْكُلُوَن  َبيٍت،  اإلَى  َبيٍت  ِمْن  الُخبِز  َكْسِر  ِفي 
بُِقلُوٍب َفِرَحٍة ُمخِلَصٍة 47َوُهْم ُيَسبِّحوَن اهلَل، َوَيْحَظوَن 
َيوٍم  الرَّبُّ ِفي كُلِّ  عِب. َوكاَن  الشَّ َجِميِع  باسِتحساِن 

ُيِضيُف الَِّذيَن َيخلُُصوَن اإلَى َجماَعِة الُمؤِمِنيَن.

ِشفاُء الَمشلول

َوكاَن ُبطُرُس َوُيوَحنّا ذاِهَبْيِن اإلَى ساَحِة الَهيَكِل 3 
لاِة.  ِفي الّساَعِة الثّالَِثِة َبعَد الظُّْهِر، َوَهَو َوقُت الصَّ
ُمنُذ  َمشلول�ً  َرُجلاً  َيحِملُوَن  اأشخاٌص  ُهناَك  2َوكاَن 

الَِّتي  الَهيَكِل  َبّواَبِة  قُرَب  َيوٍم  كُلَّ  َوَيَضُعونَُه  ِول�َدتِِه، 
تُدَعى »الَبّواَبَة الَجِميَلَة،« لَِيسَتعِطي مال�ً ِمَن الّداِخِليَن 
ُبطُرَس  ُجُل  الرَّ َهذا  َراأى  3َفَلّما  الَهيَكِل.  ساَحِة  اإلَى 
الَهيَكِل،  ساَحِة  اإلَى  ُخوِل  الدُّ َعَلى  ُيوِشكاِن  َوُيوَحنّا 

َطَلَب ِمنُهما مال�ً.
لَُه:  َوقال�  َعَليِه  اأعُيَنُهما  َوُيوَحنّا  ُبطُرُس  4َفَثبََّت 

َعَلى  َيحُصَل  اأْن  ُمَتَوقِّعاً  اإلَيِهما  5َفَنَظَر  اإلَينا!«  »انُظْر 
ًة  اأمِلُك ِفضَّ لَُه: »ل�  قاَل  ُبطُرَس  ِمنُهما. 6لَِكنَّ  َشيٍء 
: بِاْسِم َيُسوَع الَمِسيِح  َول� َذَهباً، لَِكنِّي اُأْعِطيَك ما لََديَّ
ِمْن  اإيّاُه  ُممِسكاً  7َواأنَهَضُه  َوامِش!«  انَهْض  النّاِصِريِّ 
ْت َقَدماُه َوكاِحلاُه حال�ً. 8َفَقَفَز َعَلى  َيِدِه الُيمَنى. َفَتَقوَّ

»العشاَء  ى  ُيَسمَّ ما  ممارسة  اإلى  اإشارة  الخبز.  كسر  أ 42:2 

« َوْفقا لِما جاء في لوقا 14:22–20. وَقد َيكوُن الَمقصود  بّانِيَّ الرَّ
اشتراك المؤمنين بتناول الطعام َمعاً. مكررة في العدد 46.

َقَدَميِه َوَبَداأ َيمِشي. َوَدَخَل َمَعُهما اإلَى ساَحِة الَهيَكِل 
َيمِشي َوَيقِفُز َوُيَسّبُح اهلَل.

9َوَراآُه كُلُّ النّاِس َيمِشي َوُيَسبُِّح اهلَل. 10َفَعَرفُوا اأنَُّه 

الَبّواَبِة  ِعنَد  ُمسَتعِطياً  َيجِلُس  الَِّذي كاَن  الرَُّجُل  َذلَِك 
ُهوُل ِمّما َحَدَث لَُه. الَجِميَلِة. َفَتَملََّكُهُم الَعَجُب َوالذُّ

ُث إَلى الّناس ُبطُرُس َيَتَحدَّ
11َوَبيَنما كاَن الرَُّجُل ُمَتَعلِّقاً بُِبطُرَس َوُيوَحنّا، ُذِهَل 

»قاَعَة  تُدَعى  ُبقَعٍة  اإلَى  نَحَوُهْم  َوَتراَكُضوا  النّاِس  كُلُّ 
ُسَلْيماَن.«

12َفَلّما َراأى ُبطُرُس َهذا، قاَل لِلنّاِس: »يا ِرجاَل 

بِنا  قُوَن  تَُحدِّ َولِماذا  َهذا؟  ُيدِهُشُكْم  لِماذا  اإسرائِيَل، 
ُجَل  الرَّ َهذا  َجَعلنا  َتقوانا  اأْو  ِة  الخاصَّ تِنا  بُِقوَّ َوَكاأنَّنا 
َد اإلَُه اآبائِنا اإبراِهيَم َواإْسَحَق َوَيعُقوَب،  َيمِشي؟ 13لََقْد َمجَّ
اأْتُْم ِمنُه اأماَم  خاِدَمُه َيُسوَع. َواأنُتْم اأسَلمُتُموُه لِلَقتِل، َوَتَبرَّ
ِمَن  اأْتُْم  14َتَبرَّ َسراِحِه.  اإطلاَق  َر  َقرَّ اأْن  َبعَد  بِيلاُطَس 
َرُجٍل  َسِبيُل  لَُكْم  ُيخَلى  اأْن  َوَطَلبُتْم   ، َوالبارِّ وِس  الُقدُّ
ِمَن  اأقاَمُه  اهلَل  لَِكنَّ  الَحياِة،  مانَِح  15َقَتلُتْم  قاتٍِل. ب 

الَموِت، َونَحُن ُشُهوٌد لَِهذا.
ًة لَِهذا الرَُّجِل  16»َواْسُم َيُسوَع ُهَو الَِّذي َوَهَب قُوَّ

الَِّذي  يماُن  َفال�إ بِاْسِمِه.  اآَمنّا  اإْذ  َوَتعِرفُونَُه،  َتَرونَُه  الَِّذي 
َياأْتِي ِمْن ِخلالِِه ُهَو الَِّذي اأعَطى ِشفاًء تاّماً لَِهذا الرَُّجِل 

اأماَمُكْم َجِميعاً.
فُتْم َعْن  خَوُة، اأعِرُف اأنَُّكْم َتَصرَّ آَن اأيُّها ال�إ 17»َوال�

َق  َجهٍل، َكما َفَعَل قاَدتُُكْم اأيضاً. 18لَِكْن َهَكذا َتَحقَّ
ما َسَبَق اأْن اأعَلَنُه اهلُل َعَلى لِساِن َجِميِع اأنِبيائِِه ِمْن اأنَّ 
َمِسيَحُه ل� ُبدَّ اأْن َيَتاألََّم. 19َفُتوُبوا َوُعوُدوا اإلَى اهلِل لُِتمَحى 
َخطاياكُْم. 20تُوُبوا اإلَى اهلِل َعَسى اأْن َتاأتَِي اأوقاُت الّراَحِة 
، َوَعَسى اأْن ُيرِسَل الَمِسيَح، اأْي َيُسوَع  ِمْن ِعنِد الرَّبِّ

الَِّذي َسَبَق اأِن اختاَرُه لَُكْم.
ماِء،  21»اإْذ كاَن َينَبِغي اأْن َيبَقى الَمِسيُح ِفي السَّ

َحتَّى َياأْتَِي الَوقُت الُمناِسُب ل�سِترداِد كُلِّ ال�أشياِء الَِّتي 
ِسيَن.  َث اهلُل َعنها َقِديماً َعَلى لِساِن اأنِبيائِِه الُمَقدَّ َتَحدَّ

ب 14:3 رجل قاتل. وهو باراباس المجرم الَّذي طلب اليهود اأن 

يتمَّ اإطلاقه ِعوضا عن يسوع. انظر لوقا 18:23.
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نَِبّياً  اإلَُهُكْم  الرَّبُّ  لَُكُم  ›َسُيِقيُم  ُموَسى:  قاَل  22َفَقْد 

ِمثِلي ِمْن َبيِن َشعِبُكْم. َفَينَبِغي اأْن تُِطيُعوُه ِفي كُلِّ ما 
ِمْن  َسُيقَطُع  ُيِطيُعُه،  ل�  َمْن  23َوكُلُّ   . . . لَُكْم  َيُقولُُه 

عِب.‹ أ الشَّ
الَِّذيَن  َوكُلِّ  بَِصُموئِيَل  اْبِتداًء  أنِبياِء،  ال� 24»َوكُلُّ 

أيّاِم ذاتِها. 25َواأنُتْم اأبناُء  جاُءوا َبعَدُه، َتَنبَّاُأوا َعْن َهِذِه ال�
آبائُِكْم. َفَقْد قاَل  أنِبياِء َواأبناُء الَعهِد الَِّذي َقَطَعُه اهلُل ل� ال�
بَِنسِلَك.‹ ب  أْرِض  ال� َعَشائِِر  كُلُّ  ›َسَتَتباَرُك  براِهيَم:  ل�إ
ل�ً،  26َوِعنَدما اأقاَم اهلُل َفتاُه َيُسوَع، اأرَسَلُه اإلَيُكْم اأنُتْم اأوَّ

ُطُرِقِه  َعْن  ِمنُكْم  واِحٍد  كُلَّ  َيُردَّ  بِاأْن  ُيباِرَكُكْم  لَِكي 
يَرِة.« رِّ الشِّ

ُبطُرُس َوُيوَحّنا أماَم الَمجِلِس الَيُهوِدّي

النّاِس، 4  اإلَى  ثاِن  َيَتَحدَّ َوُيوَحنّا  ُبطُرُس  َوَبيَنما 
الَهيَكِل  َحَرِس  َوَرئِيُس  الَكَهَنُة  اإلَيِهما  َم  َتَقدَّ
َوُيوَحنّا كانا  أنَّ ُبطُرَس  لِ� انَزَعُجوا  ُدوِقيُّوَن. 2َفَقِد  َوالصَّ
ُيَعلِّماِن َوُيناِدياِن بِاأنَّ ُهناَك ِقياَمًة ِمَن الَموِت ِمْن ِخلاِل 
َيُسوَع. 3َفَقَبُضوا َعَليِهما َوَحَجُزوُهما َحتَّى الَيوِم التّالِي، 

. أنَّ الَمساَء كاَن َقْد َحلَّ ل�
اآَمُنوا،  الرِّسالََة  الَِّذيَن َسِمُعوا  ِمَن  َكِثيِريَن  اأنَّ  4َغيَر 

َفَوَصَل َعَدُد الرِّجاِل الُْمؤِمنيَن اإلَى َخمَسِة اآل�ٍف.
َوُشُيوُخُهْم  الَيهوِد  قاَدُة  اجَتَمَع  التّالِي  الَيوِم  5َوِفي 

ِريَعِة ِفي َمديَنِة الُقدِس. 6َكما كاَن ُهناَك  َوُمَعلُِّمو الشَّ
سَكنَدُر،  َوال�إ َوُيوَحنّا،  َوَقيافا،  الَكَهَنِة،  َرئيُس  َحنّاُن 
َوكُلُّ الَِّذيَن َينَتُموَن اإلَى عائَِلِة َرئِيِس الَكَهَنِة. 7َفاأحَضُروا 
ٍة َوبِاأيِّ  الرَُّسولَيِن اأماَمُهما َوَبَداُأوا َيسَتجِوُبونَُهما: »بِاأيَِّة قُوَّ

ُسْلطاٍن َفَعْلُتْم َهذا؟«
8َفقاَل لَُهْم ُبطُرُس َوُهَو ُممَتِلٌئ ِمَن الرُّوِح الُقُدِس: 

الَيوَم  َمَعنا  ُقوَن  تَُحقِّ ُيوِخ، 9َهْل  عِب َوالشُّ »يا قاَدَة الشَّ
بَِشاأِْن َعَمٍل صالٍِح قُمنا بِِه نَحَو اإنساٍن ُمقَعٍد، َوَتساألُونَنا 
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َبنْي  َوَجِميُع  َجِميُعُكْم  َفلَتعَلُموا  10اإذاً  ُشِفَي؟  َكيَف 
اإسرائِيَل اأنَّنا َفَعلنا َذلَِك بِاْسِم َيُسوَع الَمِسيِح النّاِصِريِّ 
الَِّذي َصَلبُتُموُه اأنُْتْم، َوَقْد اأقاَمُه اهلُل ِمَن الَموِت. َفباسِمِه 

َيِقُف َهذا الرَُّجُل اأماَمُكْم ُمعاَفًى َتماماً.

11  َفُهَو ›الَحَجُر الَِّذي َرَفْضُتُموُه اأيُّها الَبنّاُؤوَن،  
   َوالَِّذي صاَر َحَجَر ال�أساِس.‹ ج

َتحَت  اْسٍم  ِمِن  َفما  َغيِرِه.  بِاأَحٍد  َخلاٍص  ِمْن  12َوما 

اْسِم  ِسَوى  بِِه  نَخلَُص  لَِكي  لَنا  اهلُل  اأْعطاُه  ماِء  السَّ
َيسوَع.«

13َفَلّما َراَأْوا َجساَرَة ُبطُرَس َوُيوَحنّا، َواأدَركُوا اأنَُّهما 

اأدَركُوا  ثُمَّ  ُذِهلُوا.  عِب،  الشَّ ِة  عامَّ َوِمْن  ُمَتَعلِِّميَن  َغيُر 
اأنَُّهما كانا َمَع َيُسوَع. 14َوبِما اأنَُّهْم َراَأْوا الرَُّجَل الَِّذي 
ُشِفَي واِقفاً ُهناَك َمَعُهما، لَْم َيُكْن لََديِهْم َشيٌء َيُقولُونَُه 

ُهما. ِضدَّ
15َفاأَمُروُهما بِاأْن ُيغاِدرا الَمجَمَع. ثُمَّ َتشاَوُروا ِفيما 

نَُّه  َفاإ ُجَليِن؟  الرَّ بَِهَذيِن  َسَنفَعُل  16»ماذا  َوقالوا:  َبيَنُهْم 
َواِضٌح لُِكلِّ َشخٍص ِفي َمديَنِة الُقدِس اأنَّ ُمعِجَزًة َقْد 
َجَرْت بِواِسَطِتِهما، َول� ُيمِكُننا اأْن نُنِكَر َذلَِك. 17لَِكنَّنا 
نُِريُد اأْن نَمَنَع َهذا الَخَبَر ِمَن ال�نِتشاِر اأكَثَر َبيَن النّاِس. 
بَِهذا  َبْعُد  ِفيما  اأَحداً  ُيَكلِّما  األّ�  ْرُهما  َفلُنَحذِّ َولَِهذا 

ال�سِم.«
ُيَعلِّما  اأْو  َيُقول�  ل�  بِاأْن  َواأَمُروُهما  18َفاْسَتدُعوُهما 

قال�:  َوُيوَحنّا  ُبطُرَس  19لَِكنَّ  َيُسوَع.  اْسِم  َعِن  َشيئاً 
»احُكُموا اأنُتْم اإْن كاَن َصواباً لََدى اهلِل اأْن نَسَمَع لَُكْم 
َبَدل�ً ِمْن اأْن نَسَمَع هلِل. 20اأّما نَحُن َفلا نَسَتِطيُع اإلّ� اأْن 

نََتَكلََّم بِما َراأيناُه َوَسِمعناُه.«
َولَْم  َسِبيَلُهما.  اأخلُوا  التَّهِديِد  ِمَن  َمِزيٍد  21َوَبعَد 

أنَّ كُلَّ النّاِس كانُوا ُيَسبُِّحوَن  َيِجُدوا َسِبيلاً لُِمعاَقَبِتِهما، لِ�
اهلَل َعَلى ما َحَدَث. 22َفَقْد جاَوَز الرَُّجُل الَِّذي َجَرْت لَُه 

أرَبِعيَن عاماً. الُمعِجَزُة ال�

ج 11:4 الحجر . . . األساس. انظر المزمور 22:118.
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َعوَدُة ُبطُرَس َوُيوَحّنا إَلى الُمؤِمِنين
23َوِعنَدما اُأطِلَق َسراُحُهما، جاءا اإلَى َجماَعِتِهما، 

ُيوِخ.  َوالشُّ الَكَهَنِة  ِكباُر  لَُهما  قالَُه  ما  بُِكلِّ  َواأخَبراُهْم 
24َفَلّما َسِمَع الُمؤِمُنوَن َهذا، َرَفُعوا كُلُُّهْم َمعاً اأصواَتُهْم 

اإلَى اهلِل َوقالُوا:

يُِّد،   » اأيُّها السَّ
أْرَض ماَء َوال�    اأنَت َصَنعَت السَّ

   َوالَبحَر َوكُلَّ َشيٍء ِفيها.

اأبِينا  لِساِن  َعَلى  الُقُدِس  بِالرُّوِح  قُْلَت  25»َواأنَت 

داُوَد:

ُأَمِم، › لِماذا اشَتَعَل َغَضُب ال�   
ُعوُب َعَبثاً؟    َولِماذا َتَتاآَمُر الشُّ

أْرِض اأنُفَسُهْم لِلَمعَرَكِة. 26  اأَعدَّ ُملُوُك ال�  
   َواجَتَمَع الُحكّاُم َمعاً َعَلى الرَّبِّ َوَعَلى 

مزمور 1:2–2 َمِسيِحِه.‹ 

27َوَقِد اجَتَمَع بِالِفعِل ِهيُروُدُس َوُبنطُيوُس بِيلاُطُس َمعاً 

َعَلى  ُأَمِم  ال� ِمَن  َوَغيِرِهْم  الَيهوِد  َمَع  الَمِديَنِة  َهِذِه  ِفي 
ُموا  ُيَتمِّ 28لَِكي  َمَسحَتُه،  الَِّذي  َيُسوَع  وِس  الُقدُّ َفتاَك 
آَن  تَِك َواإراَدتَِك. 29َوال� كُلَّ ما َسَبَق اأْن َقَضيَت بِِه بُِقوَّ
، انُظْر اإلَى َتهِديداتِِهْم، َوَمكِّْن َعبيَدَك ِمَن التََّكلُِّم  يا َربُّ
َيَدَك  ُمدَّ  َذلَِك،  اأثناَء  بِِرسالَِتَك بُِكلِّ َشجاَعٍة. 30َوِفي 
وِس  فاِء، َواْصَنْع ُمْعِجزاٍت َوَعجائَِب بِاْسِم َفتاَك الُقدُّ لِلشِّ

َيُسوَع.«
الَِّذي  الَمكاُن  َتَزلَزَل  لاِة،  الصَّ ِمَن  َفَرُغوا  31َولَّما 

كانُوا َيجَتِمُعوَن ِفيِه، َوامَتلاُأوا َجِميعاً ِمَن الرُّوِح الُقُدِس، 
َواسَتَمرُّوا َيَتَكلَّموَن بِِرسالَِة اهلِل بُِجَراأٍة.

َتشاُرُك الُمؤِمِنين
الَقلِب  ِفي  ُمتَِّحِديَن  َجِميعاً  الُمؤِمُنوَن  32َوكاَن 

َوالنَّفِس. َولَْم َيُكْن اأَحٌد َيُقوُل اإنَّ َشيئاً ِمْن ُممَتَلكاتِِه لَُه، 
َبْل كانُوا َيَتشاَركُوَن ِفي كُلِّ َشيٍء َيمِلُكونَُه. 33َوكاَن 

ٍة َعِظيَمٍة َعْن ِقياَمِة الرَّبِّ َيُسوَع.  الرُُّسُل َيشَهُدوَن بُِقوَّ
34َولَْم  َجِميعاً.  َعَليِهْم  اهلِل  ِمَن  َعِظيَمٌة  َبَرَكٌة  َوكانَْت 
لََديِهْم  كاَن  الَِّذيَن  َفُكلُّ  ُمحتاجاً.  ِمْنُهْم  اأَحٌد  َيُكْن 
َثَمَنها  35َوُيَسلُِّموَن  َيِبيُعونَها،  كانُوا  ُبُيوٌت،  اأْو  ُحُقوٌل 
اإلَى الرُُّسِل، َفُيَوزََّع الماُل َعَلى الَجِميِع َحَسَب احِتياِج 

كُلِّ واِحٍد.
36َفَمَثلاً ُيوُسُف الَِّذي كاَن الرُُّسُل َيدُعونَُه َبرنابا، 

ِفي  َمولُوداً  ل�ِويّاً  َوكاَن  التَّشِجيِع،  ابَن  اْسُمُه  َوَيْعني 
اإلَى  َوَسلََّمُه  الماَل  َواأحَضَر  َحقلاً،  37باَع  قُبُرَص، 

الرُُّسِل.

ْيَرة َحناِنّيا َوَسفِّ

َزوَجِتِه 5  َواْسُم  َحنانِّيا  اْسُمُه  َرُجٌل  ُهناَك  َوكاَن 
اأملاِكِه.  ِمْن  اأْرضاً  ُجُل  الرَّ َهذا  باَع  ْيَرٌة.  َسفِّ
َواأحَضَر  َثَمِنها،  ِمْن  بُِجزٍء  احَتَفَظ  َزوَجِتِه  2َوبَِمعِرَفِة 

الباِقي َوَسلََّمُه اإلَى الرُُّسِل.
َسَمحَت  لِماذا  َحنانِّيا،  »يا  ُبطُرُس:  لَُه  3َفقاَل 

يطاِن بِاأْن َيملاأ َقلَبَك، َحتَّى اإنََّك َكَذبَت َعَلى الرُّوِح  للشَّ
بِِه  بِعَت  الَِّذي  الماِل  ِمَن  بُِجزٍء  َواَْحَتَفْظَت  الُقُدِس، 
أْرُض لََك َقبَل اأْن َتِبيَعها؟ َوَبعَد  أْرَض؟ 4اأَفَلْم َتُكِن ال� ال�
ِفَك بِمالَِك؟  اأما كُنَت ُحّراً ِفي َطِريَقِة َتَصرُّ اأْن بِعَتها، 
يَء ِفي َقلِبَك؟ اأنَت َكَذبَت َعَلى  َفِلماذا نََويَت َهذا الشِّ

اهلِل، ل� َعَلى الَبَشِر!«
َوَقَع  َحتَّى  الَكلاَم،  َهذا  َحنانِّيا  َسِمَع  اأْن  5َفما 

أْرِض َوماَت. َفخاَف كُلُّ َمْن َسِمَع َهذا َخوفاً  َعَلى ال�
اإلَى  َحَملُوُه  ثُمَّ  وُه،  َولَفُّ ّباِن  الشُّ َبْعُض  6َوقاَم  َعِظيماً. 

الخاِرِج َوَدَفُنوُه.
7َوَبعَد نَحِو َثلاِث ساعاٍت، َدَخَلْت َزوَجُتُه ُدوَن اأْن 

َيُكوَن لَها ِعلٌم بِما َحَصَل، 8َفقاَل لَها ُبطُرُس: »قُولِي 
»نََعْم،  َفاأجاَبْت:  بَِكذا؟«  َحقَلُكما  بِعُتما  َهْل  لِي، 

بَِذلَِك الَمبَلِغ.«
9َفقاَل لَها ُبطُرُس: »لِماذا اتََّفْقُتما َعَلى اأْن َتمَتِحنا 

َعَلى  َزوَجِك  َدَفُنوا  الَِّذيَن  اأقداُم  ِهَي  ها  ؟  الرَّبِّ ُروَح 
10َوِفي  خاِرجاً.«  اأيضاً  اأنِت  َوَسَيحِملُونَِك  الباِب، 
ّباُن  تِلَك اللَّحَظِة َوَقَعْت ِعنَد َقَدَميِه َوماَتْت. َفَدَخَل الشُّ
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اإلَى  َوَدَفُنوها  الخاِرِج  اإلَى  َفَحَملُوها  َتًة،  َميِّ َوَوَجُدوها 
الَكِنيَسِة  َعَلى  َعِظيٌم  َخوٌف  11َفساَد  َزوِجها.  جانِِب 

ُأُموِر. كُلِّها َوَعَلى كُلِّ َمْن َسِمَع بَِهِذِه ال�

َبراِهيُن ِمَن اهلل
النّاِس  َبيَن  َكِثيَرٌة  َوَعجائُِب  ُمْعِجزاٌت  12َوَجَرْت 

بِواِسَطِة الرُُّسِل، َوكانوا َيجَتِمعوَن َمعاً ِفي قاَعِة ُسَلْيماَن. 
آَخِريَن اأْن َينَضمَّ اإلَْيِهْم. َغيَر اأنَّ  13َولَْم َيجُرْؤ اأَحٌد ِمَن ال�

 ، ْيَن ُيؤِمُنوَن بِالرَّبِّ النّاَس كانُوا َيمَدُحونَُهْم. 14َوكاَن الذِّ
ِرجال�ً َونِساًء، َيَتزاَيُدوَن َكِثيراً. 15َحتَّى اإنَّ النّاَس كانُوا 
ٍة  اأِسرَّ واِرِع، َوَيَضُعونَُهْم َعَلى  اإلَى الشَّ َياأتوَن بَِمرضاُهْم 
َعَلى  ِظلُُّه  َولَو  َياأْتِي  ُبطُرُس،  َمرَّ  اإذا  َحتَّى  َوَحصائَِر، 
َبعِضِهْم. 16َكما جاَءْت ُجُموٌع ِمَن الَبلداِت الُمجاِوَرِة 
ِمْن  بِيَن  َوالُمَعذَّ الَمْرَضْى  َمَعُهُم  جالِِبيَن  الُقدِس،  اإلَى 

فاَء َجِميعاً. اأرواٍح نَِجَسٍة، َفنالوا الشِّ

ُسل الَيُهوُد ُيحاِوُلوَن إيقاَف الرُّ
ِحزِب  اأي  َجماَعِتِه،  َوكُلُّ  الَكَهَنِة  َرئِيُس  17َفثاَر 

َعَلى  الَقبَض  18َفاألَقوا  الَحَسُد.  َوَملاأُهُم  ُدوِقيِّيَن،  الصَّ
جاَء  19لَِكْن  العامِّ.  جِن  السِّ ِفي  َوَوَضُعوُهْم  ُسِل،  الرُّ
ثُمَّ  جِن،  السِّ اأبواَب  َوَفَتَح  لَيلاً  الرَّبِّ  ِعنِد  ِمْن  َملاٌك 
قاَدُهْم خارَِجُه َوقاَل: 20»اذَهُبوا َوِقُفوا ِفي ساَحِة الَهيَكِل 
الَجِديَدِة.«  الَحياِة  َهِذِه  َكلاِم  بَِجِميِع  النّاَس  َوَكلِّموا 
ِعنَد  الَهيَكِل  َدَخلُوا ساَحَة  الرُُّسُل َهذا،  21َفَلّما َسِمَع 

الَفجِر َوَبَداُأوا ُيَعلُِّموَن.
َدُعوا  َوَجماَعُتُه،  الَكَهَنِة  َرئيُس  َوَصَل  َوِعنَدما 
اإلَى  َمعاً  اإسرائِيَل  َبني  ُشُيوِخ  َوكُلَّ  الَيُهوِديَّ  الَمجِلَس 
حضارِ  ل�إ جِن  السِّ اإلَى  ُحّراساً  اأرَسلُوا  ثُمَّ  ال�جِتماِع. 
لَْم  جِن،  السِّ اإلَى  الُحّراُس  َوَصَل  لَّما  22لَِكْن  الرُُّسِل. 
23َوقالوا:  َوَخبَّروا  َفعاُدوا  الّداِخِل.  ِفي  الرُُّسَل  َيِجُدوا 
الَحَرَس  َوَوَجدنا  بِاإحكاٍم.  ُمقَفلاً  جَن  السِّ »َوَجدنا 
نَِجْد  لَْم  َفَتحناها  ِحيَن  لَِكْن  أبواِب.  ال� َعَلى  واِقِفيَن 
الَهيَكِل  َحَرِس  قائُِد  َسِمَع  24َفَلّما  الّداِخِل.  ِفي  اأَحداً 
َوِكباُر الَكَهَنِة َهذا الَكلاَم، َتَحيَُّروا َوَتساَءلُوا ما َعَسى 

اأْن َيحُدَث َبعَد َذلَِك.

الَِّذيَن  الرِّجاَل  »اإنَّ  لَُهْم:  َوقاَل  َرُجٌل  َدَخَل  25ثُمَّ 

الَهْيَكِل  ساَحِة  ِفي  واِقُفوَن  جِن  السِّ ِفي  َوَضعُتُموُهْم 
ُيَعلُِّموَن النّاَس!« 26َفانَطَلَق َرئِيُس الُحّراِس َمَع ُحّراِسِه 
اأْن  خافُوا  َُّهْم  أن لِ� ُعنٍف،  ُدوِن  ِمْن  ُسَل  الرُّ َواأحَضُروا 

َيرُجَمُهِم النّاُس.
ثُمَّ  الَمجَمِع.  اأماَم  َواأوَقُفوُهْم  ُسَل  الرُّ 27َفاأدَخلُوا 

اأواِمَر  28»اأعَطيناكُْم  َفقاَل:  الَكَهَنِة  َرئيُس  اسَتجَوَبُهْم 
َدًة األّ� تَُعلُِّموا َعْن َهذا ال�سِم، لَِكنَُّكْم َملاأتُْم َمديَنَة  ُمَشدَّ
لُونا َذنَب  الُقدِس كُلِّها بَِتعِليِمُكْم. َواأنُتْم تُِريُدوَن اأْن تَُحمِّ

َموِت َهذا الرَُّجِل!«
29َفاأجاَب ُبطُرُس َوالرُُّسُل: »َعَلينا اأْن نُِطيَع اهلَل ل� 

الَِّذي  َيُسوَع  الَموِت  ِمَن  اأقاَم  اآبائِنا  اإلََه  30اإنَّ  النّاَس. 
اهلُل  َدُه  َمجَّ 31َوَقْد  َخَشَبٍة.  َعَلى  َعلَّقُتُموُه  بِاأْن  َقَتلُتُموُه 
َبِني  ُيعِطَي  لَِكي  َوُمَخلِّصاً،  قائِداً  َيِميِنِه  َعْن  َواأجَلَسُه 
اإسرائِيَل التَّوَبَة َوَمغِفَرَة الَخطايا. 32َونَحُن ُشُهوٌد لَِهِذِه 
ُأُموِر، َوَكَذلَِك َيشَهُد الرُّوُح الُقُدُس الَِّذي اأعطاُه اهلُل  ال�

ُأولَِئَك الَِّذيَن ُيِطيُعونَُه.« لِ�
33َفَلّما َسِمَع اأعضاُء الَمجَمِع َهذا، اشَتَعَل َغَضُبُهْم، 

َواأراُدوا اأْن َيقُتلُوُهْم. 34لَِكنَّ واِحداً ِمْن اأعضاِء الَمجَمِع 
َبعَض  ُسِل  الرُّ بِاإخراِج  َواأَمَر  َوَقَف  النّاِس  كُلُّ  َيحَتِرُمُه 
َوُمَعلٌِّم   ، ْيِسيٌّ ِفرِّ َوُهَو  َغمال�ئِيَل،  اْسُمُه  َوكاَن  الَوقِت. 
ِريَعِة. 35َوقاَل لَُهْم: »يا ِرجاَل اإسرائِيَل، انَتِبُهوا اإلَْى  لِلشَّ
ٍة  ُمدَّ 36َفَقبَل  الرِّجاِل.  بَِهُؤل�ِء  َتفَعلُوُه  اأْن  تُوِشُكوَن  ما 
ِعياً بِاأنَُّه َرُجٌل َعِظيٌم. َفانَضمَّ اإلَيِه نَحَو  َظَهَر ثُِوداُس، ُمدَّ
تُسِفْر  َولَْم  اأتباُعُه.  َوَتَشتََّت  قُِتَل  لَِكنَُّه  َرُجٍل.  ِمَئِة  اأرَبِع 
َحَرَكُتُهْم َعْن َشيٍء، 37َوَبعَدُه َظَهَر َيُهوذا الَجِليِليُّ اأثناَء 
أتباِع.  كّاِن. َوَجَذَب َوراَءُه َبعَض ال� َوقِت اإحصاَء السُّ
بِالنِّسَبِة  38اأّما  اأتباِعِه.  كُلُّ  َوَتَشتََّت  قُِتَل،  اأيضاً  لَِكنَُّه 
نِّي اأنَصُحُكْم بِاأْن َتبَتِعُدوا َعْن َهُؤل�ِء  لِلَقِضيَِّة الحالِيَِّة، َفاإ
اأْو  ُخطَُّتُهْم  كانَْت  ْن  َفاإ َوَشاأنَُهْم.  َدُعوُهْم  الرِّجاِل. 
الَفَشِل.  اإلَى  َفَسَينَتِهي  َبَشٍر،  َعْن  َهذا صاِدراً  َعَملُُهْم 
39اأّما اإذا كاَن ِمَن اهلِل، َفَلْن َتقِدُروا اأْن تُوِقُفوُهْم. َوُربَّما 

َتِجُدوَن اأنُفَسُكْم تُحاِرُبوَن اهلَل!«
ُخوِل  لِلدُّ ُسِل  الرُّ َعَلى  َوناَدْوا  بَِكلاِمِه،  40َفاقَتَنُعوا 

َواأَمُروا بَِجلِدِهْم. َواأَمُروُهْم األّ� َيَتَكلَُّموا َعِن اْسِم َيُسوَع، 
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ثُمَّ اأخَلوا َسِبيَلُهْم. 41َفانَطَلَق الرُُّسُل ِمْن اأماِم الَمجَمِع 
هانَِة  ال�إ ي  بَِتَلقِّ َجِديِريَن  اعُتِبُروا  َُّهُم  أن لِ� ُمبَتِهُجوَن،  َوُهْم 
َيَتَوقَُّفوا َقطُّ َعِن التَّعِليِم  ِمْن اأجِل اْسِم َيُسوَع. 42َولَْم 
َوالَتبشيِر بِاأنَّ َيُسوَع ُهَو الَمِسيُح. كانُوا َيفَعلُوَن َهذا ِفي 

ساَحِة الَهيَكِل، َوَينَتِقلُوَن ِمْن َبيٍت اإلَى اآَخَر.

ٍة اخِتياُر َسبَعِة ِرجاٍل ِلِخْدَمٍة خاصَّ

َر 6  أيّاِم كاَن َعَدُد التَّلاِميِذ َيَتزاَيُد. َفَتَذمَّ ِفي تِلَك ال�
النّاِطِقيَن  الَيُهوِد  ِمَن  بِالُيونانِيَِّة  النّاِطُقوَن  الَيُهوُد 
التَّوِزيِع  ِفي  اأراِمِلُهْم  َتجاُهُل  َيِتمُّ  كاَن  َُّه  أن لِ� أراِميَِّة،  بِال�

. الَيوِميِّ
2َفَدعا ال�ثنا َعَشَر كُلَّ َجماَعِة التَّلاِميِذ َمعاً َوقالُوا: 

لَِنخِدَم  اهلِل  بَِكِلَمِة  التَّعِليَم  نُهِمَل  اأْن  لَنا  َيِصحُّ  »ل� 
ِمْن  خَوُة  ال�إ اأيُّها  3َفاختاُروا  الطَّعاِم.  َموائِِد  اإعداِد  ِفي 
ِمَن  َوُممَتِلِئيَن  َحَسَنٌة  ُسْمَعٌة  لَُهْم  ِرجاٍل  َسبَعَة  َبيِنُكْم 
الرُّوِح َوالِحْكَمِة َفنوِكَل اإلَْيِهْم َهِذِه الِخدَمَة. 4اأّما نَحُن 

لاِة َوِخدَمِة الَكِلَمِة.« َفَسُنَكرُِّس اأنُفَسنا لِلصَّ
َواختاُروا  ال�قِتراُح،  َهذا  الَجِميُع  5َفاْسَتْحَسَن 

يماِن َوِمَن الرُّوِح  اسِتفانُوَس، َوُهَو َرُجٌل َمملُوٌء ِمَن ال�إ
َونِيكانُوَر  َوُبُروُخوُرَس  ِفيِلبَُّس أ  اأيضاً  َواختاُروا  الُقُدِس. 
َرُجٌل  َوُهَو   ، أنطاِكيَّ ال� َونِيُقول�ُوَس  َوَبْرِميناَس  َوتِيُموَن 
اإلَى  الرِّجاَل  َهُؤل�ِء  ُموا  6َوَقدَّ الَيُهوِديََّة.  َدَخَل  َقْد  كاَن 

أيادْي. الرُُّسِل، َفَصلَّى الرُُّسُل َوَوَضُعوا َعَليِهُم ال�
ِفي  التَّلاِميِذ  َعَدُد  َوَتكاَثَر  اهلِل،  ِرسالَُة  7َوانَتَشَرْت 

ِمَن  َكِبيٌر  َعَدٌد  يماَن  ال�إ َواأطاَع  َكبيٍر،  بَِشكٍل  الُقدِس 
الَكَهَنِة.

الَيُهوُد ِضدَّ اسِتفانُوس
َفاأجَرى  ًة.  َوقُوَّ نِعَمًة  َمملُوءاً  اسِتفانُوُس  8َوكاَن 

9َفَتَصدَّى  النّاِس.  َبيَن  َعظيَمًة  َوُمْعِجزاٍت  َعجائَِب 
َكما كاَن  »الُمَتَحرِّروَن،« ب  َمجَمِع  اأعضاِء  َبعُض  لَُه 

أ 5:6 فيِلبُّس. وهو غير فيِلبُّس الرسول.

ِرون. وهم جماعٌة من اليهود الذين كانوا هم اأْو  ب 9:6 الُمَتَحرِّ

اآباؤُهْم عبيداً ثمَّ َتَحرَّروا.

َوال�سَكنَدِريَِّة،  ِقيِريَن  ِمَن  َيُهوداً  َهُؤل�ِء  َوكاَن  ُيدَعى. 
اْسِتفانُوَس.  ُيجاِدلُوَن  َفراُحوا  َواأِسّيا،  ِكيِلْيِكّيا  َوِمْن 
اأماَم الِحْكَمِة َوالرُّوِح  ُموَد  10لَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِطيُعوا الصُّ

اللََّذْيِن كاَن َيَتَكلَُّم بِِهما.
لَِيُقولُوا: »َسِمعناُه  ُموا ِرْشَوًة لَِبعِض الرِّجاِل  11َفَقدَّ

َيَتَكلَُّم َكلاماً ُيِهيُن بِِه ُموَسى َواهلَل.« 12َوَهَكذا اأهاُجوا 
ِريَعِة. َفجاُءوا َواأمَسُكوا  ُيوَخ َوُمَعلِِّمي الشَّ َعَليِه النّاَس َوالشُّ

بِِه، َواأحَضُروُه اأماَم َمجِلِس الَيُهوِد.
ُموا ُشُهوَد ُزوٍر قالُوا: »ل� َيَتَوقَُّف َهذا الرَُّجُل  13َوَقدَّ

ِريَعِة. 14َفَنحُن َسِمعناُه َيُقوُل  اأَبداً َعْن َسبِّ الَهيَكِل َوالشَّ
العاداِت  ُل  َوُيَبدِّ الَهيَكَل  ُر  َسُيَدمِّ النّاِصِريَّ  َيُسوَع  اإنَّ 
الجالِِسيَن  َجِميُع  َه  ُموَسى.« 15َفَوجَّ اإيّاها  َسلََّمنا  الَِّتي 
ِفي الَمجِلِس اأنظاَرُهْم اإلَيِه، َوَراَأْوا اأنَّ َوجَهُه َبدا َكَوجِه 

َملاٍك.

ِخطاُب اسِتفانُوس

ما 7  »َهْل  ل�سِتفانُوَس:  الَكَهَنِة  َرئيُس  قاَل  ثُمَّ 
َيتَِّهُمونََك بِِه َصِحيٌح؟« 2َفاأجاَب:

اإلَُه  َظَهَر  لََقْد   ! اإلَيَّ اأصُغوا  آباُء،  َوال� خَوُة  ال�إ »اأيُّها 
أبِينا اإبراِهيَم ِحيَن كاَن ما َيزاُل ِفي اأْرِض ما َبيَن  الَمجِد لِ�
النَّهَريِن، َقبَل اأْن َيسُكَن ِفي حاراَن. 3َوقاَل لَُه: ›اتُرْك 
اأنا  َساُأِريها  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  َواْذَهْب  َوَشعَبَك.  َبَلَدَك 

ْيَن د َواسَتَقرَّ ِفي حاراَن. لََك، ج 4َفغاَدَر اأْرَض الِكلدانِيِّ
اإلَى  ُهناَك  ِمْن  اهلُل  اأرَسَلُه  اأُبوُه،  ماَت  اأْن  »َوَبعَد 
ُيعِطِه  5َولَْم  آَن.  ال� َتسُكُنوَن  اأنُتْم  َحيُث  أْرِض  ال� َهِذِه 
اأيَّ ِميراٍث ُهنا، َول� َحتَّى ِشبراً واِحداً. لَِكنَُّه َوَعَد اأْن 
َيُكْن  لَْم  اأنَُّه  ُرغَم  ُمْلكاً،  َبعِدِه  ِمْن  َولَِنسِلِه  لَُه  ُيعِطَيها 

لََديِه ابٌن.
6»َوَهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل لَُه: ›َسَيُكوُن نَسلَُك َغِريباً 

أهِلها الَِّذْيَن َسَيقُسوَن  ِفي اأْرٍض َغِريَبٍة، َوَسُيسَتعَبُدوَن لِ�
َة الَِّتي  ُأمَّ َة اأرَبِع ِمَئِة عاٍم. 7لَِكنِّي َساُأعاِقُب ال� َعَليِهْم ُمدَّ

ج 3:7 اترك . . . لك. من كتاب التكوين 1:12.

ْين. اأْرض بابل الواقعة في الجزء الشمالي  د 4:7 أْرَض الِكلداِنيِّ

من بلاد ما بين النهرين.
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ِمْن  َسَيخُرُجوَن  َذلَِك  ›َوَبعَد  اهلُل:  َوقاَل  َتسَتعِبُدُهْم.‹ أ 
أْرِض، َوَسَيعُبُدونَِني ِفي َهذا الَمكاِن.‹ ب تِلَك ال�

ثُمَّ  الِختاُن.  َعلاَمُتُه  َعهداً  اإْبراهيَم  اهلُل  8»َواأعَطْى 

اأنَجَب اإْسحاَق َوَخَتَنُه ِفي الَيوِم الثّاِمِن لَِمولِِدِه. َواأنَجَب 
آباَء ال�ثَنْي َعَشَر. اإْسحاُق َيعُقوَب، َواأنَجَب َيعُقوُب ال�

آباُء ِمْن ُيوُسَف َوباُعوُه لَِيُكوَن َعبداً ِفي  9»َوغاَر ال�

ِمصَر. لَِكنَّ اهلَل كاَن َمَعُه، 10َواأنَقَذُه ِمْن كُلِّ ِضيقاتِِه. 
َواأعطاُه الِحْكَمَة، َوَمكََّنُه ِمْن اأْن َيكِسَب ِرَضى ِفرَعْوَن 
َمِلِك ِمْصَر. َفَجَعَلُه والِياً َعَلى ِمصَر َوَعَلى كُلِّ ُشؤوِن 
َوَكنعاَن.  ِمْصَر  كُلِّ  َعَلى  َمجاَعٌة  اأَتْت  11ثُمَّ  َقصِرِه. 

َفكاَن ُهناَك ِضيٌق َشِديٌد، َولَْم َيِجْد اآباُؤنا َطعاماً.
12»َفَلّما َسِمَع َيعُقوُب اأنَُّه ُيوَجُد ِفي ِمصَر َقمٌح، 

لَُهْم  ِزياَرٍة  َل  اأوَّ َهِذِه  َفكانَْت  ُهناَك.  اإلَى  اآباَءنا  اأرَسَل 
لِِمْصَر.

ُيوُسُف  َعرََّف  لِِمْصَر،  الثّانَِيِة  ِزياَرتِِهُم  13»َوِفي 

اإْخَوَتُه بَِنفِسِه. َفاأصَبَحْت عائَِلُة ُيوُسَف َمعُروفًة لِِفرَعوَن. 
14َفاأرَسَل ُيوُسُف َرُجلاً َوَدعا اأباُه َيعُقوَب َوكُلَّ عائَِلِتِه، 

َفكانُوا َخمَسًة َوَسبِعيَن َشخصاً. 15ثُمَّ نََزَل َيعُقوُب اإلَى 
ِمصَر، َوُهناَك ماَت ُهَو َواآباُؤنا. 16َوُحِمَلْت اأجساُدُهْم 
كاَن  الَِّذي  الَقبِر  ِفي  َوُوِضَعْت  ثانَِيًة،  َشِكيَم ج  اإلَى 
بَِمبَلٍغ  َشِكيَم  ِفي  اأبناِء حاُموَر  ِمْن  اشَتراُه  َقِد  اإبراِهيُم 

ِمَن الماِل.
َقَطَعُه  الَِّذي  الَوعِد  ِق  َتَحقُّ َموِعِد  اقِتراِب  17»َوَمَع 

براِهيَم، ازداَد َشعُبنا ِفي ِمصَر َوَتكاَثَر، 18اإلَى اأْن  اهلُل ل�إ
الَمِلُك  َهذا  َيُكْن  َولَْم  ِمصَر.  لَِيحُكَم  اآَخُر  َمِلٌك  جاَء 
َوَقَسى  بَِدهائِِه،  َشعَبنا  19َفاْسَتَغلَّ  ُيوُسَف.  َعَرَف  َقْد 
اأطفالِِهْم  َعْن  َيَتَخلَّوا  اأْن  َعَلى  اإيّاُهْم  ُمجِبراً  اآبائِنا  َعَلى 

لَِكي َيُموتُوا.
ِطفلاً  َوكاَن  ُموَسى،  ُولَِد  الَوقِت،  َذلَِك  20»ِفي 

اأشُهٍر.  َثلاَثِة  ِة  لُِمدَّ اأبِيِه  َبيِت  ِفي  نََشاأ  ِجّداً.  َجِميلاً 

أ 7:7 سيكون . . . تستعبدهم. من كتاب التكوين 13:15–14.

ب 7:7 وبعد ذلك . . . المكان. من كتاب التكوين 14:14، 

َوكتاب الخروج 12:3.
ج 16:7 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

21َولَّما ُوِضَع خارِجاً، اأَخَذْتُه ابَنُة ِفرَعْوَن َوَربَّْتُه كاْبٍن لَها. 

َقِويّاً  َوكاَن  الِمصِريِّْيَن.  بُِكلِّ ِحكَمِة  ُموَسى  َف  22َفَتَثقَّ

ِفي كُلِّ ما قالَُه َوَفَعَلُه.
اأْن  َر  َقرَّ أرَبِعيَن ِمْن ُعمِرِه،  23»َوِعنَدما صاَر ِفي ال�

ِمنُهْم  واِحداً  َراأى  24َفَلّما  اإسرائِيَل.  َبِني  اإْخَوَتُه  َيُزوَر 
َيَتَعرَُّض لُِسوِء ُمعاَمَلٍة، داَفَع َعنُه. َوانَتَقَم لِلَمظلُوِم بِاأْن 
. 25َظنَّ اأنَّ اإْخَوَتُه َسَيفَهُموَن بَِذلَِك  َقَتَل الرَُّجَل الَمصِريَّ

ُرُهْم َعَلى َيِدِه، لَِكنَُّهْم لَْم َيفَهُموا َهذا. اأنَّ اهلَل َسُيَحرِّ
َبِني ِجنِسِه  ِمْن  َراأى َبعضاً  التّالِي،  الَيوِم  26»َوِفي 

َيَتقاَتلُوَن. َفحاَوَل اأْن ُيصِلَح َبيَنُهْم َفقاَل: ›اأيُّها الرِّجاُل، 
آَخِر؟‹ 27لَِكنَّ  اأنُتْم اإْخَوٌة. َفِلماذا تُِسيُئوَن اأَحُدكُْم اإلَى ال�
َبِعيداً  ُموَسى  َدَفَع  اإلَى جاِرِه  ُيِسيُئ  الَِّذي كاَن  الرَُّجَل 
َبَك حاِكماً َوقاِضياً َعَلينا؟ 28اأتُِريُد  َوُهَو َيقوُل: ›َمْن نَصَّ
29َفَلّما  اأمِس؟‹ د  َيوَم  الِمصِريَّ  َقَتلَت  َكما  َتقُتَلِني  اأْن 
ِمدياَن،  اأْرِض  ِفي  َوَتَغرََّب  َهَرَب  َهذا،  ُموَسى  َسِمَع 

َحيُث اأنَجَب َولََدْيِن.
30»َوَبعَد ُمُروِر اأرَبِعيَن عاماً، َظَهَر لَُه َملاُك الرَّبِّ 

يَِّة، قُرَب َجَبِل ِسيناَء.  ِفي لَِهيِب ُشَجيَرٍة ُمحَتِرَقٍة ِفي الَبرِّ
31َفَلّما َراأى ُموَسى َهذا، ُذِهَل ِمَن الَمنَظِر. َوِعنَد اقِترابِِه 

ِمنها لُِيمِعَن النََّظَر، َسِمَع َصوَت الرَّبِّ َيُقوُل: 32›اأنا اإلَُه 
َفَلْم  َيعُقوَب.‹ ه  َواإلَُه  اإْسحاََق  َواإلَُه  اإبراِهيَم  اإلَُه  اآبائَِك، 
َيجُرْؤ ُموَسى اأْن َينُظَر ُمرَتِجفاً ِمَن الَخوِف. 33ثُمَّ قاَل 
: ›اخَلْع ِحذاَءَك ِمْن َقَدَميَك، َفالَمكاُن الَِّذي  لَُه الرَّبُّ
َسٌة. 34لََقْد َتَطلَّعُت َوَراأيُت ُسوَء  َتِقُف َعَليِه اأْرٌض ُمَقدَّ
ُمعاَمَلِة َشعِبي الَِّذيَن ِفي ِمصَر، َوَسِمعُت اأنِيَنُهْم، َونََزلُت 

ُأرِسَلَك اإلَى ِمصَر.‹ و آَن َهّيا لِ� َرُهْم. َفال� لَِكي اُأَحرِّ
35»َهذا ُهَو ُموَسى الَِّذي َسَبَق اأْن َرَفُضوُه َوقالوا: 

َبَك حاِكماً َوقاِضياً َعَلينا؟‹ ز ُهَو الَِّذي اأرَسَلُه  ›َمْن نَصَّ
َجيَرِة،  الشُّ ِفي  لَُه  َظَهَر  الَِّذي  الَملاِك  ِخلاِل  ِمْن  اهلُل، 

بك . . . أمس. من كتاب الخروج 14:2. د 28:7 من َنصَّ

ه 32:7 أنا إله . . . ويعقوب. من كتاب الخروج 6:3.

الخروج  كتاب  من  مصر.   . . . حذاءك  اخلع  و 34:7 

.10–5:3
بك . . . علينا. من كتاب الخروج 14:2. ز 35:7 من نصَّ
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لَِيُكوَن قائِداً َوُمَخلِّصاً. 36َفقاَدُهْم خاِرَج ِمْصَر َبعَد اأْن 
اأجَرى َعجائَِب َوُمْعِجزاٍت ِفي اأْرِض ِمصَر َوِفي الَبحِر 

َة اأرَبِعيَن عاماً. يَِّة ُمدَّ ال�أحَمِر َوِفي الَبرِّ
اإْسرائِيَل:  لَِبِني  قاَل  الَِّذي  ُموَسى  ُهَو  37»َهذا 

38َوُهَو  َشعِبُكْم.‹ أ  َبيِن  ِمْن  ِمثِلي  نَِبّياً  اهلُل  ›َسُيعِطيُكُم 
يَِّة، َمَع اآبائِنا َوَمَع الَملاِك  الَِّذي كاَن َمَع الَجماَعِة ِفي الَبرِّ
الَِّذي َكلََّمُه َعَلى َجَبِل ِسيناَء َحيُث اأَخَذ ِمَن اهلِل َكِلماٍت 

ُمحِيَيًة لُِيعِطَيها لَنا.«
اإنَُّهْم  َبْل  ُيِطيُعوُه،  اأْن  َيشاُءوا  لَْم  اآباَءنا  39»لَِكنَّ 

َرَفُضوُه، َوَحنَّْت قُلُوُبُهْم اإلَى الَعوَدِة اإلَى ِمصَر. 40َوقالُوا 
لِهاُروَن: ›اصَنْع لَنا اآلَِهًة لَِتُقوَدنا ِفي الطَِّريِق. َفَنحُن ل� 
ِمْن  اأخَرَجنا  الَِّذي  َهذا  بُِموَسى  َحلَّ  الَِّذي  ما  نَدِري 
اأْرِض ِمصَر.‹ ب 41َوكاَن َذلَِك ُهَو الَوقُت الَِّذي َصَنُعوا 
َنِم، َواحَتَفلُوا بِما  بائَِح لِلصَّ ُموا الذَّ ِفيِه تِمثال�ً لِِعجٍل. َفَقدَّ
َوَتَرَكُهْم  َعنُهْم،  َل  َتَحوَّ اهلَل  42لَِكنَّ  بِاأيِديِهْم.  َصَنُعوُه 
ِكتاِب  ِفي  َمكُتوٌب  ُهَو  َكما  ماِء.  السَّ نُُجوَم  َيعُبُدوَن 

أنِبياِء: ال�

› َيقوُل اهلُل:   
   يا َبِنْي اإسرائِيَل،

مُتْم لَُه َذبائَِح َوَقرابِيَن    لَْم َيُكْن اأنا َمْن َقدَّ
يَِّة، َة اأرَبِعيَن عاماً ِفي الَبرِّ    ُمدَّ

43  َبْل َحَملُتْم َخيَمَة ِعباَدِة اإلَِهُكْم ُمولُوَك،  
   َونَجَم اإلَِهُكْم َرْمفاَن.

أوثاُن الَِّتي َصَنعُتُموها لَِتعُبُدوها.    َوِهَي ال�
   لَِهذا َساأنِفيُكْم اإلَى ما َوراَء بابَِل.‹« 

عاموس 25:5–27  

حراء،  هاَدِة َمَع اآبائِنا ِفي الصَّ 44»َوكانَْت َخيَمُة الشَّ

اأْن  اإيّاُه  ُموَسى  َكلََّم  الَِّذي  اهلُل  اأَمَر  َكما  ُصِنَعْت  َوَقْد 
َيصَنَعها، َحَسَب النَُّموَذِج الَِّذي َراآُه. 45َواأدَخَلها اآباُؤنا 
ُأَمَم الَِّتي  أْرَض َمَع َيُشوَع، ُمخِرِجيَن ال� ِعنَدما َدَخلُوا ال�
َحتَّى  ُهناَك  الَخيَمُة  َوَبِقَيِت  اأماِمِهْم.  ِمْن  اهلُل  َطَرَدها 

أ 37:7 سيعطيكم . . . شعبكم. من كتاب التثنية 15:18.

ب 40:7 اصنع . . . مصر. من كتاب الخروج 1:32.

َزَمِن داُوَد. 46َوحاَز داُوُد َعَلى ِرَضى اهلِل. َواسَتاأَْذَن بِاأْن 
لَِه َيعُقوَب، 47لَِكنَّ ُسَلْيماَن ُهَو الَِّذي َبَنى  َيبِنَي َبيتاً ل�إ
الَهيَكَل. 48َغيَر اأنَّ الَعِليَّ ل� َيسُكُن ِفي َهياِكَل تُْصَنُع 

: أيِدي. َفَكما َيُقوُل النَِّبيُّ بِال�

: › َيُقوُل الرَّبُّ  49  
. أْرُض َمداٌس لَِقَدَميَّ ماُء َعرٌش لِي، َوال�    السَّ

   َفاأيُّ َبيٍت تُِريُدوَن اأْن َتبُنوُه لِي؟
   اأْو َهْل اأحتاُج اإلَى َمكاٍن لِلّراَحِة؟

50  األَْم َتصَنْع َيَديَّ َهِذِه ال�أشياَء كُلَّها؟‹   
اإَشْعياء 1:66–2  

آذاِن  عُب الَعِنيُد، َويا َذِوي الُقلُوِب َوال� 51»اأيُّها الشَّ

َغيِر الَمخُتونَِة! اأنُتْم تُقاِوُموَن الرُّوَح الُقُدَس دائِماً. َتماماً 
َكما َفَعَل اآباُؤكُْم. 52َفَهْل ِمْن نَِبيٍّ لَْم َيضَطِهْدُه اآباُؤكُْم؟ 
َفَقْد َقَتلُوا الَِّذيَن َسَبُقوا اأْن َتَنبَّاُأوا َعْن َمِجيِء البارِّ. َواأنُتُم 
َتَسلَّْمُتُم  الَِّذيَن  53َفاأنُتُم  َوَقَتلُتُموُه.  بِِه  َغَدرتُْم  َقْد  آَن  ال�

ِريَعَة بِواِسَطِة الَملائَِكِة، لَِكنَُّكْم لَْم تُِطيُعوها.« الشَّ

اسِتشهاُد اْسِتفانُوس
َوَصرُّوا  الَيُهوُد َهذا، اشَتَعلُوا َغيظاً،  54َفَلّما َسِمَع 

ماِء  السَّ اإلَى  نََظَر  55لَِكنَُّه  الَغَضِب.  ِمَن  َعَليِه  اأسنانَُهْم 
ُممَتِلئاً ِمَن الرُّوِح الُقُدِس. َوَراأى َمجَد اهلِل َوَيُسوَع واِقفاً 
ماَء َمفُتوَحًة  َعَلى َيِميِن اهلِل. 56َفقاَل: »ها اأنا اأَرى السَّ

نساِن واِقفاً َعْن َيِميِن اهلِل.« َوابَن ال�إ
ثُمَّ  اآذانَُهْم.  َوَغطُّوا  َيصُرُخوَن  َبَداُأوا  َهذا  57ِعنَد 

الَمِديَنِة،  خاِرَج  وُه  58َوَجرُّ نَحَوُه،  َجِميعاً  انَدَفُعوا 
َقَدَمي  ِعنَد  َعباءاتِِهْم  ُهوُد  الشُّ َوَتَرَك  َيرُجُمونَُه.  َوَبَداُأوا 
اْسُمُه شاُوُل. 59َوِفيما ُهْم ُمسَتِمرُّوَن ِفي َرجِم  شابٍّ 
اْسِتفانُوَس، كاَن ُهَو َيْدُعو َوَيُقوُل: »اأيُّها الرَّبُّ َيُسوُع، 
َتَقبَّْل ُروِحي.« 60ثُمَّ َرَكَع َوَصَرَخ بَِصوٍت َعِظيٍم: »يا 
قاَل  َولَّما  ُهْم.«  ِضدَّ الَخِطيََّة  َهِذِه  َتْحِسْب  ل�   ، َربُّ

َهذا ماَت.

َوكاَن شاُوُل ُمواِفقاً َعَلى َقتِلِه. َوِفي َذلَِك الَيوِم 8 
َمديَنِة  ِفي  الَكِنيَسِة  َعَلى  َشِديٌد  اضِطهاٌد  َبَداأ 
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الَيُهوِديَِّة  اأنحاِء  َجِميِع  ِفي  الَجِميُع  َق  َفَتَفرَّ الُقدِس. 
َوالّساِمَرِة باْسِتثناِء الرُُّسِل.

ِضيٌق ِللُمؤِمِنين
َوناُحوا  اْسِتفانُوَس،  أتِقياِء  ال� الرِّجاِل  َبعُض  2َوَدَفَن 

َعَليِه نَوحاً َشِديداً. 3َوكاَن شاُوُل ُيحاِوُل َتدِميَر الَكِنيَسِة، 
َفكاَن َيدُخُل ِمْن َبيٍت اإلَى اآَخَر، َوَيُجرُّ الرِّجاَل َوالنِّساَء 
الَِّذيَن  4اأّما  جِن.  السِّ ِفي  بِِهْم  َوَيُزجُّ  َسواٍء،  َحدٍّ  َعَلى 
َينُشُروَن  َفاأَخُذوا  َمكاٍن،  كُلِّ  ِفي  الَكِنيَسِة  ِمَن  َتَشتَُّتوا 

الِبشاَرَة ِفي كُلِّ َمكاٍن.

ُس ُيعِلُن الِبشاَرَة ِفي الّساِمَرة ِفيِلبُّ
راً بِالَمِسيِح.  5َوَذَهَب ِفيِلبُُّس أ اإلَى َمِديَنِة الّساِمَرِة ُمَبشِّ

6َفَلّما َسِمَعُه النّاُس َوَراَأْوا الُمْعِجزاِت الَِّتي كاَن ُيجِريها، 

اإلَى ما كاَن َيُقولُُه. 7َفَقْد كانَِت  انَتَبُهوا انِتباهاً خاّصاً 
أرواُح النَِّجَسُة َتخُرُج بَِصْرخاٍت عالَِيٍة ِمْن اأشخاٍص  ال�
َوُعرٌج  َمشلُولُوَن  ُشِفَي  َكما  بِها،  َمسُكونِيَن  َكِثيِريَن 

َكِثيُروَن. 8َفكاَن ُهناَك َفَرٌح َعِظيٌم ِفي تِلَك الَمِديَنِة.
حَر  9َوكاَن ُهناَك َرُجٌل اْسُمُه ِسيُموُن، ماَرَس السِّ

اأهِل  َدهَشَة  ُيِثيُر  َوكاَن  َزَمٍن.  ُمنُذ  الَمِديَنِة  تِلَك  ِفي 
10َوكاَن  َعِظيٌم.  َشخٌص  اأنَُّه  ِعياً  ُمدَّ بِِسحِرِه  الّساِمَرِة 
بِِه  وَن  َيْهَتمُّ َكِبيِرِهْم،  اإلَى  َصِغيِرِهْم  ِمْن  النّاِس،  كُلُّ 
ُة اهلِل  اهِتماماً َكِبيراً، َفكانُوا َيُقولُوَن: »َهذا الرَُّجُل ُهَو قُوَّ
َُّه  أن ْيَن بِِه لِ� َة الَعِظيَمَة.‹« 11كانُوا ُمهَتمِّ الَِّتي تُدَعى ›الُقوَّ
َطِويَلٍة. 12لَِكنَُّهْم  ٍة  ُمدَّ ُمنُذ  اأدَهَشُهْم بِِسحِرِه  َقْد  كاَن 
اهلِل  َمَلُكوِت  بِشاَرَة  لَُهْم  اأعَلَن  ِعنَدما  ِفيِلبَُّس  قُوا  َصدَّ
ُدوا ِرجال�ً َونِساًء. 13َواآَمَن  َواْسَم َيُسوَع الَمِسيِح، َوَتَعمَّ
ِفيِلبَُّس.  ِمْن  َقِريباً  َبِقَي  َد  َتَعمَّ اأْن  َوَبعَد  نَفُسُه.  ِسيُموُن 
الَِّتي  الَعِظيَمَة  َوالُمعِجزاِت  الَْعجائَِب  َراأى  لَّما  َوُذِهَل 

كانَْت تُجَرى.
بِاأنَّ  الُقدِس  ِفي  الَموُجوُدوَن  الرُُّسُل  َسِمَع  14َفَلّما 

َوُيوَحنّا  ُبطُرَس  اأرَسلُوا  اهلِل،  ِرسالََة  َقِبلُوا  الّساِمَرِة  اأهَل 

أ 5:8 فيِلبُّس. وهو غير فيِلبُّس اأحِد ال�ثني عشر، بل المذكور في 

كتاب اأعمال الرسل 5:6.

الُمؤِمِنيَن  اأجِل  ِمْن  َصلَّيا  ُوُصولِِهما،  15َوِعنَد  اإلَْيِهْم. 
أنَّ  لِ� 16َذلَِك  الُقُدَس.  الرُّوَح  َيْقَبلُوا  لَِكي  الّساِمِريِّْيَن 
الرُّوَح لَْم َيُكْن َبعُد َقْد َحلَّ َعَلى اأيٍّ ِمنُهْم، اإلّ� اأنَُّهْم 
17ثُمَّ  الَمِسيِح.  َيُسوَع  الرَّبِّ  بِاْسِم  ُدوا  َتَعمَّ َقْد  كانوا 

َوَضعا اأيِدَيُهما َعَليِهْم، َفَقِبلُوا الرُّوَح الُقُدَس.
ُيعَطى  الُقُدَس  وَح  الرُّ اأنَّ  ِسيُموُن  َراأى  18َفَلّما 

بَِوْضِع اأيِدي الرَُّسولَيِن، َعَرَض َعَليِهما مال�ً. 19َوقاَل: 
»اأعِطيانِي اأيضاً َهِذِه الَمقِدَرَة، َحتَّى َيْقَبَل الرُّوَح الُقُدَس 

كُلُّ َمْن اأَضُع َيَديَّ َعَليِه.«
أَبِد،  20َفقاَل ُبطُرُس: »لَِتهِلْك اأنَت َومالَُك اإلَى ال�

بِماٍل.  اهلِل  َعِطيَِّة  ِشراَء  َتسَتِطيُع  اأنََّك  اعَتَقدَت  ََّك  أن لِ�
أنَّ َقلَبَك  أمِر، لِ� ٌة اأْو نَِصيٌب ِفي َهذا ال� 21َولَيَس لََك ِحصَّ

َك َهذا َوَصلِّ اإلَى  لَيَس َسِليماً اأماَم اهلِل. 22َفُتْب َعْن َشرِّ
ِفي  الَِّتي  آثَِمِة  ال� الِفكَرِة  َعَلى  ُيساِمُحَك  لََعلَُّه   ، الرَّبِّ

َقلِبَك. 23َفاأنا اأراَك ُممَتِلئاً َمراَرًة َوَعبداً لِلَخِطيَِّة.«
ِمْن  الرَّبِّ  اإلَى  اأنُتما  »َصلِّيا  ِسيُموُن:  24َفاأجاَب 

اأجِلي َحتَّى ل� ُيِصيَبِني َشيٌء ِمّما َذَكرتُما.«
َم الرَُّسول�ِن َشهاَدَتُهما َوَتَكلَّما بَِكِلَمِة  25َوَبعَد اأْن َقدَّ

َعوَدتِِهما  َطِريِق  ِفي  َوكانا  الُقدِس.  اإلَى  عادا   ، الرَّبِّ
راِن قَُرًى ساِمِريًَّة َكِثيَرًة. ُيَبشِّ

َرُجُل الَحَبشّي ُس َوالَّ ِفيِلبُّ
ِفيِلبَُّس َفقاَل: »قُْم  26َوَكلََّم َملاٌك ِمْن ِعنِد الرَّبِّ 

حراِويَِّة النّاِزلَِة ِمَن الُقدِس  َواْذَهْب َجُنوباً اإلَى الطَِّريِق الصَّ
َة.« اإلَى َغزَّ

ُهَو  َوَذَهَب. َوكاَن ُهناَك َرُجٌل َحَبِشيٌّ  27َفاْسَتَعدَّ 

َكنداَكَة  الَمِلَكِة  لََدى  الَمسُؤولِيَن  الِخْصياِن ب  اأَحُد 
َوَقْد  َخزنَِتها كُلِّها،  َعْن  َمسُؤول�ً  الَحَبَشِة. كاَن  َمِلَكِة 
َذَهَب اإلَى الُقدِس لَِيعُبَد اهلَل. 28َوكاَن ِفي َطِريِق َعوَدتِِه 

جالِساً ِفي َعَرَبِتِه َيقَراُأ ِكتاَب النَِّبيِّ اإَشْعياَء.
الَعَرَبِة  تِلَك  اإلَى  لِِفيِلبَُّس: »اْذَهْب  الرُّوُح  29َفقاَل 

الّذين  َوالخّدام  العبيد  ب 27:8 أحد الخصيان. وهم فئة من 

انظر كتاب   . الربِّ َشْعب  اإلى  انضمامهم  اليهوديَّة  الشريعة  تمنع 
التثنية 1:23.
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َول�ِزمها.« 30َوِعنَدما َرَكَض ِفيِلبُُّس اإلَى الَعَرَبِة، َسِمَع 
ِفيِلبُُّس:  لَُه  َفقاَل  اإَشْعياَء.  النَِّبيِّ  ِكتاَب  َيقَراُأ  ُجَل  الرَّ

»اأَتفَهُم ما َتقَراُأُه؟«
ْرُه  31َفقاَل: »َوَكيَف ُيمِكُنِني اأْن اأفَهَم اإْن لَْم ُيَفسِّ

لِي اأَحٌد؟« َوَدعا ِفيِلبَُّس اأْن َيْصَعَد َوَيجِلَس َمَعُه. 32َواأّما 
الَفَقَرُة الَِّتي كاَن َيقَراُأها َفكانَْت:

ْبِح،   » َكَخُروٍف ُيساُق اإلَى الذَّ
وَن ُصوَفُه،    َوَكَحَمٍل صاِمٍت اأماَم الَِّذين َيُجزُّ

   َفلا َيفَتُح َفَمُه.
33  َتَذلََّل َوُسِلَبْت ُحُقوقُُه.  

   َولَْن َيْذكَُر لَُه اأَحٌد نَسلاً،
أْرِض.«  أنَّ َحياَتُه انُتِزَعْت ِمَن ال�    ل�

اإَشْعياء 7:53–8  

ْن  34َفقاَل الرَُّجُل لِِفيِلبَُّس: »قُْل لِي، اأرُجوَك، َعمَّ

َعْن  اأْم  نَفِسِه  َعْن  ُث  َيَتَحدَّ َهْل  ُهنا؟  النَِّبيُّ  ُث  َيَتَحدَّ
َرُه بَِيُسوَع،  َشخٍص اآَخَر؟« 35َفَبَداأ ِفيِلبُُّس َيَتَحدَُّث، َوَبشَّ

ُمبَتِدئاً ِمْن تِلَك الِفْقَرِة.
36َوَبيَنما كانا ناِزلَيِن ِفي الطَِّريِق، َوَصلا اإلَى ُبقَعٍة 

َفَهْل  ُهنا!  ماٌء  ُيوَجُد  الرَُّجُل: »انُظْر!  َفقاَل  ِفيها ماٌء. 
»اإْن  ِفيِلبُُّس:  37َفاأجاَب  َد؟«  اأَتَعمَّ اأْن  ِمْن  مانٌِع  ُهناَك 
َد.«  َتَتَعمَّ اأْن  ُيمِكُن  َقلِبَك،  كُلِّ  ِمْن  اآَمْنَت  َقْد  كُنَت 
اهلِل.«  اْبُن  ُهَو  َيسوَع  بِاأنَّ  اأؤِمُن  »اأنا  ُجُل:  الرَّ َفقاَل 
اإلَى  38َواأَمَر اأْن َتِقَف الَعَرَبُة. َفَنَزَل ِفيِلبُُّس َوالرَُّجُل َمعاً 

َدُه ِفيِلبُُّس. 39َوِعنَدما َخَرجا ِمَن الماِء، نََقَل  الماِء، َوَعمَّ
لَِكنَُّه  َيراُه،  الرَُّجُل  َيُعِد  َفَلْم  َبِعيداً،  ِفيِلبُُّس  الرَّبِّ  ُروُح 
نَفَسُه ِفي  َفَوَجَد  ِفيِلبُُّس،  ُمبَتِهجاً. 40َواأّما  َطِريَقُه  تاَبَع 
راً، َحتَّى  َمِديَنِة اأشُدوَد. َوارَتَحَل َعبَر كُلِّ الَبلداِت ُمَبشِّ

َوَصَل اإلَى َمِديَنِة َقيَصِريََّة.

اهِتداُء شاُول

ُد 9  ِفي اأثناِء َذلَِك، كاَن شاُوُل ما َيزاُل غاِضباً ُيَهدِّ
. َفَذَهَب اإلَى َرئِيِس الَكَهَنِة،  بَِقتِل َتلاِميِذ الرَّبِّ
َحتَّى  ِدَمشَق،  ِفي  الَمجاِمِع  اإلَى  َرسائَِل  ِمنُه  2َوَطَلَب 

تُِعيَنُه َعَلى الَقبِض َعَلى اأيٍّ ِمْن اأتباِع »الطَِّريِق،« أ ِرجال�ً 
كانُوا اأْم نِساًء، ثُمَّ اإعاَدتِِهْم اإلَى الُقدِس.

َوَفجاأًة  ِدَمشَق.  ِمْن  اقَتَرَب  ُمساِفراً،  كاَن  3َوَبيَنما 

أْرِض.  ال� َعَلى  ماِء. 4َفَسَقَط  السَّ ِمَن  نُوٌر  َحولَُه  َوَمَض 
لِماذا  شاُوُل،  »شاُوُل،  لَُه:  َيُقوُل  َصوتاً  َوَسِمَع 

َتضَطِهُدنِي؟«
5َفقاَل: »َمْن اأنَت يا َسيُِّد؟«

َفقاَل: »اأنا َيُسوُع الَِّذي َتضَطِهُدُه. 6لَِكِن انَهْض، 
اأْن  َيْنَبغي  ما  ُهناَك  لََك  َوَسُيقاُل  الَمِديَنَة،  َوادُخِل 

َتفَعَلُه.«
َوَقِد انَعَقَدْت  َفَوَقُفوا  َمَعُه  7اأّما الرِّجاُل الُمساِفُروَن 

وَت، لَِكنَُّهْم لَْم َيَروا اأَحداً. األِسَنُتُهْم. َفَقْد َسِمُعوا الصَّ
َعيَنيِه،  َفَتَح  َوِعنَدما  أْرِض،  ال� َعِن  8َفَنهَض شاُوُل 

لَْم َيقِدْر اأْن َيَرى َشيئاً. َفاأمَسُكوُه بَِيِدِه َواقتاُدوُه داِخَل 
ِة َثلاَثِة اأيّاٍم لَْم َيقِدْر اأْن ُيبِصَر، َولَْم َياأْكُْل  ِدَمشَق. 9َولُمدَّ

اأْو َيشَرْب َشيئاً.
10َوكاَن ِفي ِدَمشَق تِلِميٌذ اْسُمُه َحنانِّيا، َفقاَل لَُه 

». الرَّبُّ ِفي ُرؤيا: »يا َحنانِيا.« َفقاَل: »نََعْم يا َربُّ
الطَِّريِق  اإلَى  َواْذَهْب  »انَهْض   : الرَّبُّ لَُه  11َفقاَل 

قاَق الُمسَتِقيَم، َواساأْل ِفي َبيِت َيُهوذا َعْن  ى الزِّ الُمَسمَّ
ُيَصلِّي.  ُهناَك  َفُهَو  شاُوُل،  اْسُمُه  َطرُسوَس  ِمْن  َرُجٍل 
12َوَقْد َراأى ِفي ُرؤيا َرُجلاً اْسُمُه َحنانِّيا داِخلاً َوواِضعاً 

َعَليِه َيَديِه، لَِكي َيَرى ثانَِيًة.
، َسِمْعُت ِمْن اأشخاٍص  13َفاأجاَب َحنانِّيا: »يا َربُّ

َكِثيِريَن َعْن َهذا الرَُّجِل، َوَسِمعُت َعْن كُلِّ الَفظائِِع الَِّتي 
ِسيَن ِفي َمديَنِة الُقدِس. 14َوَقْد  بُِمْؤِمِنيَك الُمَقدَّ َفَعَلها 
جاَء اإلَى ُهنا َوَمَعُه َتفِويٌض ِمْن ِكباِر الَكَهَنِة ل�عِتقاِل كُلِّ 

الَِّذيَن ُيؤِمنوَن باْسِمَك.«
ُهَو  الرَُّجُل  َفَهذا  لَُه: »اْذَهْب!  قاَل  الرَّبَّ  15لَِكنَّ 

ُأَمِم، َواأماَم  اأداتِي الُمختاَرُة لَِيْحِمِل اْسِمي اأماَم َجِميِع ال�
الُملُوِك، َواأماَم َبِني اإسرائِيَل. 16َواأنا َساُأِريِه كُلَّ ما َينَبغي 

اأْن ُيعانَِيُه ِمْن اأجِل اْسِمي.«
َعَليِه  َيَديِه  َوَوَضَع  الَبيَت  َوَدَخَل  َحنانِّيا  17َفَذَهَب 

المؤمنين  َجماَعِة  َعَلى  ُيطلق  الَّذي كان  ال�سم  الطريق.  أ 2:9 
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اإلَيَك الرَّبُّ َيُسوُع  َوقاَل: »اأيُّها ال�أُخ شاُوُل، اأرَسَلِني 
لَِكي  اأرَسَلِني  ُهنا.  اإلَى  َطِريِقَك  ِفي  لََك  َظَهَر  الَِّذي 
18َفَسَقَطْت  الُقُدِس.«  الرُّوِح  ِمَن  َوَتمَتِلَئ  ثانَِيًة  َتَرى 
َفاْسَترَجَع  يابَِسٌة،  قُُشوٌر  َكاأنَّها  اأشياٌء  َعيَنيِه  ِمْن  َفوراً 
َبَصَرُه، َوقاَم َواعَتَمَد. 19َوَبعَد اأْن َتناَوَل َبعَض الطَّعاِم، 

َتُه. اسَتعاَد قُوَّ

ُر َبُيُسوع شاُوُل ُيَبشِّ
َوَبِقَي شاُوُل َبعَض الَوقِت َمَع التَّلاِميِذ ِفي ِدَمشَق. 
ُر بَِيُسوَع َوُهَو  20ثُمَّ َذَهَب َفوراً اإلَى الَمجاِمِع َوَبَداأ ُيَبشِّ

َيشَهُد َوَيقوُل: »اإنَّ َهذا ُهَو ابُن اهلِل.«
َهذا  »األَيَس  َوقالُوا:  َسِمُعوُه  الَِّذيَن  كُلُّ  21َفُذِهَل 

الَِّذيَن ُيؤِمُنوَن بَِهذا  اأْن ُيهِلَك  ُهَو الرَُّجُل الَِّذي حاَوَل 
َعَليِهْم  لَِيقِبَض  ُهنا  اإلَى  َياأِْت  األَْم  الُقدِس؟  ِفي  ال�سِم 
َوَياأُْخَذُهْم اإلَى ِكباِر الَكَهَنِة؟« 22لَِكنَّ شاُوَل كاَن َيزداُد 
ُر الَيُهوَد الّساِكِنيَن ِفي ِدَمشَق ُمَبرِهناً اأنَّ  ًة، َوكاَن ُيَحيِّ قُوَّ

َيُسوَع ُهَو الَمِسيُح َحّقاً.

ُهروُب شاُول ِمْن ِدَمشق
لَِيقُتلُوُه.  الَيُهوُد  َتاآَمَر  َكِثيَرٍة،  اأيّاٍم  ُمُروِر  23َوَبعَد 

24َغيَر اأنَّ شاُوَل َعَرَف بُِخطَِّتِهْم. َفكانُوا ُيراِقُبوَن َبّواباِت 

الَمِديَنِة لَيَل نَهاَر لَِكي َيقُتلُوُه، 25لَِكنَّ َتلاِميَذُه اأَخُذوُه 
ُسوِر  ِفي  فُْتَحٍة  َعبَر  َواأنَزلُوُه  َسلٍَّة،  في  َوَوَضُعوُه  لَيلاً، 

الَمديَنِة.

شاُوُل ِفي َمديَنِة الُقدس
26َوِعنَدما جاَء اإلَى َمديَنِة الُقدِس، حاَوَل اأْن َينَضمَّ 

َغيَر  ِمنُه،  خائِِفيَن  كُلُُّهْم  كانُوا  لَِكنَُّهْم  التَّلاِميِذ.  اإلَى 
ِقيَن اأنَُّه ِمْن َتلاِميِذ َيُسوَع. 27َغيَر اأنَّ َبرنابا اأَخَذُه  ُمَصدِّ
َواأَتى بِِه اإلَى الرُُّسِل. َوَشَرَح لَُهْم َكيَف اأنَّ شاُوَل َقْد َراأى 
َث  الرَّبَّ ِفي الطَِّريِق َواأنَُّه َكلََّمُه. َوَشَرَح َكيَف اأنَُّه َتَحدَّ

ِفي ِدَمشَق بِاْسِم َيُسوَع بَِشجاَعٍة.
الُقدِس،  ِفي  يٍَّة  بُِحرِّ ُل  َيَتَنقَّ َمَعُهْم  شاُوُل  28َوَبِقَي 

ُيحاِدُث  29َوكاَن   . الرَّبِّ بِاْسِم  بَِشجاَعٍة  ُث  َوَيَتَحدَّ
كانُوا  لَِكنَُّهْم  َوُيحاِجُجُهْم.  بِالُيونانِيَِّة  النّاِطِقيَن  الَيُهوَد 

خَوُة بَِهذا، اأنَزلُوُه اإلَى  َيسُعوَن اإلَى َقتِلِه. 30َفَلّما َعِلَم ال�إ
َمِديَنِة َقيَصِريََّة، َواأرَسلُوُه اإلَى َمِديَنِة َطرُسوَس.

الَيُهوِديَِّة  اأنحاِء  َجِميِع  ِفي  الَكِنيَسُة  31َفصاَرِت 

َوكانَْت  لاِم،  السَّ ِمَن  بَِفتَرٍة  َتَتَمتَُّع  َوالّساِمَرِة  َوالَجِليِل 
ى. َوَبيَنما كانَِت الَكِنيَسُة َتحيا ِفي َخوِف الرَّبِّ  َتَتَقوَّ
اأعضائِها  َعَدُد  كاَن  الُقُدِس،  وِح  الرُّ ِمَن  ُع  َوَتَتَشجَّ

َيَتضاَعُف.

دِّ َويافا ُبطُرُس ِفي اللِّ
الُمُدِن، جاَء  بُِكلِّ  َيُطوُف  ُبطُرُس  كاَن  32َوَبيَنما 

33َوَوَجَد   . اللُّدِّ َبلَدِة  ِفي  سيَن  الُمَقدَّ الُمؤِمِنيَن  لِِزياَرِة 
ُهناَك َرُجلاً اْسُمُه اإيِنياُس، كاَن َمشلُول�ً َطِريَح الِفراِش 
اإينياُس،  لَُه ُبطُرُس: »يا  َة َثمانِي َسَنواٍت. 34َفقاَل  ُمدَّ
ِفراَشَك  َوَرتِّْب  َفانَهْض  الِمِسيُح.  َيُسوُع  َيشِفيَك 
بَِنفِسَك.« َفَنَهَض َعَلى الَفوِر، 35َفَراآُه كُلُّ الَِّذيَن كانُوا 

. َيسُكُنوَن ِفي اللُّدِّ َوشاُروَن َفاآَمنوا بِالرَّبِّ
اأْي  طابِيثا،  اْسُمها  تِلِميَذٌة  يافا  ِفي  36َوكانَْت 

ُق  »َغزالَُة.« َوكانَْت َتُقوُم دائِماً بِاأعماٍل َحَسَنٍة َوَتَتَصدَّ
َوماَتْت.  َمِرَضْت  الَوقِت،  َذلَِك  37َوِفي  الُفَقراِء.  َعَلى 
الطّابِِق  ِفي  ُغرَفٍة  ِفي  َوَوَضُعوُه  َجَسَدها  َفَغَسلُوا 

. الُعلِويِّ
َفَلّما  يافا.  َبْلَدِة  ِمْن  َقِريَبًة  اللُّدِّ  َبْلَدُة  38َوكانَْت 

، اأرَسلُوا َرُجَليِن  َسِمَع التَّلاِميُذ اأنَّ ُبطُرَس كاَن ِفي اللُّدِّ
َيرُجوانِِه: »َتعاَل اإلَينا ُدوَن َتاأِخيٍر ِمْن َفضِلَك.«

39َفاْسَتَعدَّ ُبطُرُس َوَذَهَب َمعُهما. َفَلّما َوَصَل اأَخُذوُه 

َوُهنَّ  َحولَُه  أراِمِل  ال� كُلُّ  َفَوَقَفْت  الُعلِويَِّة.  الُغرَفِة  اإلَى 
أثواَب َوالَملابَِس ال�ُأخَرى الَِّتي  َيبِكيَن َوُيِريَن ُبطُرَس ال�
كانَْت َتصَنُعها َغزالَُة َوِهَي َحيٌَّة. 40َفاأخَرَج الَجِميَع ِمَن 
الُغرَفِة، َوَسَجَد َوَصلَّى. ثُمَّ قاَل ُملَتِفتاً اإلَى الَجَسِد: »يا 
طابِيثا، انَهِضي.« َفَفَتَحْت َعيَنيها. َولَّما َراأْت ُبطُرَس، 
اإلَيها َيَدُه َواأنَهَضها. ثُمَّ َدعا  َجَلَسْت ُمعَتِدلًَة. 41َفَمدَّ 

َمها لَُهْم َحيًَّة. أراِمَل َوَقدَّ الُمؤِمِنيَن الُمَقدَّسيَن َوال�
َفاآَمَن  يافا،  اأنحاِء  كُلِّ  ِفي  الَخَبُر  َهذا  42َوانَتَشَر 

. 43َوَبِقَي ُبطُرُس ِفي يافا اأيّاماً َكِثيَرًة لََدى  َكِثيُروَن بِالرَّبِّ
َشخٍص اْسُمُه ِسمعاُن، َوُهَو َدبّاُغ ُجلُوٍد.
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ُبطُرُس َوَكرِنيلُيوس

اْسُمُه 10  َرُجٌل  َقيَصِريََّة  َمِديَنِة  ِفي  َوكاَن 
َكرنِيلُيوُس، َوُهَو ضابٌِط رومانِيٌّ أ ِفي َكِتيَبٍة 
َتِقّياً  َكرنِيلُيوُس  2كاَن  يطالِيَُّة.  ال�إ الَكِتيَبُة  َعَليها  ُيطَلُق 
بَِسخاٍء  ُق  َيَتَصدَّ َوكاَن  كُلُّها،  َوعائَِلُتُه  ُهَو  اهلَل  َيخاُف 
الّساَعِة  3َونَْحَو  دائِماً.  اهلِل  اإلَى  َوُيَصلِّي  الُفَقراِء،  َعَلى 
الثّالَِثِة ِمْن َبعِد الظُّهِر، َراأى َكرنِيلُيوُس ِفي ُرؤيا َملاكاً 

ِمْن ِعنِد اهلِل َيْدُخُل َعَليِه َوَيقوُل لَُه: »يا َكرنِيلُيوُس!«
أمُر يا  َق َكرنِيلُيوُس ِفيِه بَِخوٍف َوقاَل: »ما ال� 4َفَحدَّ

َسيُِّد؟« َفقاَل لَُه الَملاُك: »َصَلواتَُك َوَصَدقاتَُك لَيَسْت 
يافا  َبلَدِة  اإلَى  ِرجال�ً  اأرِسْل  آَن  5َوال� اهلِل.  َعِن  خاِفَيًة 
ُبطُرَس.  اأيضاً  َوُيدَعى  ِسمعاُن،  اْسُمُه  َرُجلاً  َواَْسَتْدِع 
ِعنَد  َبيُتُه  ِسمعاُن،  اْسُمُه  َدبّاٍغ  َعَلى  َضيٌف  6اإنَُّه 

الَبحِر.«
7َفَلّما َمَضى الَملاُك الَِّذي َكلََّمُه، اسَتدَعى اْثَنيِن 

لَُهْم  8َوَشَرَح  ُمراِفِقيِه،  ِمْن  َتِقّياً ب  َوُجنِديّاً  ُخّداِمِه  ِمْن 
كُلَّ ما َحَصَل، َواأرَسَلُهما اإلَى يافا.

ِمَن  َيقَتِرُبوَن  كانُوا  َوَبيَنما  التّالِي،  الَيوِم  9َوِفي 

َتقِريباً  الظُّهِر  ِعنَد  طِح  السَّ اإلَى  ُبطُرُس  َصِعَد  الَبلَدِة، 
لُِيَصلَِّي. 10َفاأَحسَّ بِالُجوِع َواأراَد اأْن َياأكَُل. َوَبيَنما كانُوا 
ماَء  وَن الطَّعاَم، راَح ِفي حالَِة ُسباٍت. 11َوَراأى السَّ ُيِعدُّ
َمفُتوَحًة، َوَراأى َشيئاً ُيشِبُه ِقطَعَة قُماٍش َكِبيَرًة ُمَدلّ�ًة ِمْن 
اأنواِع  أْرِض. 12َوكاَن ِفيها كُلُّ  اإلَى ال� أرَبَعِة  اأطراِفها ال�
ماِء. 13ثُمَّ قاَل لَُه  أْرِض َوَزواِحِفها َوُطُيوِر السَّ َبهائِِم ال�

َصوٌت: »َهّيا يا ُبطُرُس، اذَبْح َوكُْل!«
! َفاأنا لَْم اآكُْل  14َفقاَل ُبطُرُس: لَْن اأفَعَل َهذا يا َربُّ

َيوماً َشيئاً ُمَحرَّماً اأْو نَِجساً.«
اهلُل،  َرُه  طّهَّ »ما  ثانَِيًة:  ًة  َمرَّ وُت  الصَّ لَُه  15َفقاَل 

َوِفي  َمّراٍت.  َثلاَث  اأنَت!« 16َوَحَدَث َهذا  ُمُه  تَُحرِّ ل� 
ماِء. يُء اإلَى السَّ الحاِل ُرِفَع َذلَِك الشِّ

17َفراَح ُبطُرُس ُيَفكُِّر َتفِكيراً َعِميقاً ِفي َمعَنى الرُّؤيا 

أثناِء، كاَن الرِّجاُل الَِّذيَن اأرَسَلُهْم  الَِّتي َراآها. َوِفي َهِذِه ال�
َكرنِيلُيوُس َيساألُوَن َعْن بِيِت ِسمعاَن، َوصاُروا واِقِفيَن 

أ 1:10 ضابط روماني. حرفياً »قائد مئة.« )اأيضاً في العدد 22(
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بِالباِب. 18َفناُدوا َيساألُوَن اإْن كاَن ِسمعاُن الَِّذي ُيْدَعْى 
ُبطُرَس َضيفاً ُهناَك.

الرُّؤيا،  ِفي  ُيَفكُِّر  َيزاُل  ما  ُبطُرُس  كاَن  19َوَبيَنما 

َعنَك،  َيبَحثُوَن  ِرجاٍل  َثلاَثَة  اإنَّ  »ها  الرُّوُح:  لَُه  قاَل 
َمَعُهم  َواْذَهْب   ، فِليِّ السُّ الطّابِِق  اإلَى  َوانِزْل  20َفانَهْض 

ُبطُرُس  21َفَنَزَل  اأرَسْلُتُهْم.«  اأنا  ِّي  أن لِ� ٍد،  َتَردُّ اأيِّ  ُدوَن 
َوقاَل لِلرِّجاِل: »اأنا الرَُّجُل الَِّذي َتبَحثُوَن َعْنُه. َفِلماذا 

ِجئُتْم؟«
َرُجٌل  َوُهَو  َكرنِيلُيوُس.  الّضابُِط  »اأرَسَلنا  22قالُوا: 

اأَمَرُه  َوَقْد  الَيُهوِد.  كُلُّ  َوَيحَتِرُمُه  اهلَل،  َيخاُف  صالٌِح 
لََديَك  َوَيسَمَع ما  َبيِتِه،  اإلَى  َيدُعَوَك  اأْن  ٌس  ُمَقدَّ َملاٌك 

ِمْن َكلاٍم.«
تِلَك  ِفي  َواْسَتضاَفُهْم  ُخوِل  لِلدُّ ُبطُرُس  23َفَدعاُهْم 

اللَّيَلِة. َوِفي الَيوِم التّالِي اسَتَعدَّ َوَذَهَب َمَعُهْم. َوَذَهَب 
خَوِة ِمْن َبلَدِة يافا. 24َوِفي الَيوِم التّالِي،  َمَعُه َبعُض ال�إ
َوَصَل اإلَى َمِديَنِة َقيَصِريََّة. َوكاَن َكرنِيلُيوُس ِفي انِتظاِرِهْم 

بِيَن. َوَقْد َجَمَع اأقاِرَبُه َواأصِدقاَءُه الُمَقرَّ
25َوِعنَدما َدَخَل ُبطُرُس، اسَتقَبَلُه َكرنِيلُيوُس َواألَقى 

اأقاَمُه  ُبطُرَس  26لَِكنَّ  لَُه.  َوَسَجَد  َقَدَميِه  ِعنَد  بَِنفِسِه 
َوقاَل لَُه: »انَهْض! ما اأنا اإلّ� َبَشٌر!« 27َوَدَخَل ُبطُرُس 
ُث اإلَيِه، َفَوَجَد اأشخاصاً َكِثيِريَن ُمجَتِمِعيَن.  َوُهَو َيَتَحدَّ
َعَلى  ٌم  ُمَحرَّ اأنَُّه  َتعِرفُوَن  »اأنُتْم  ُبطُرُس:  لَُهْم  28َفقاَل 

لَِكنَّ   . َيهوِديٍّ َغيَر  اأَحداً  َيُزوَر  اأْو  ُيخالَِط  اأْن  الَيُهوِديِّ 
نَِجساً.  اإنساٍن  اأيَّ  اأعَتِبَر  اأْن  َينَبِغي  ل�  اأنَُّه  اأرانِي  اهلَل 
َولَِهذا  اعِتراٍض.  اأيِّ  ُدوَن  ِجئُت  َدَعوتُُمونِي،  29َفَلّما 

نِّي اأساألُُكْم، لِماذا اأْرَسْلُتْم ِفي َطَلِبي؟« َفاإ
ِفي  كُنُت  اأيّاٍم  اأرَبَعِة  »َقبَل  َكرنِيلُيوُس:  30َفقاَل 

الثّالَِثِة.  الّساَعِة  اأِي  الَوقِت،  ِمثِل َهذا  اُأَصلِّي ِفي  َبيِتي 
31َوقاَل:  َبّراَقًة  بَِملابَِس  اأماِمي  َرُجٌل  َوَقَف  َوَفجاأًة 
َعنُه  َتخَف  َولَْم  َصلاَتَك،  اهلُل  َسِمَع  َكرنِيلُيوُس،  ›يا 
َصَدقاتَُك. 32َفاأرِسْل ِرجال�ً اإلَى َبلَدِة يافا، َوادُع ِسمعاَن 
ِفي  ناِزٌل  َفُهَو  ُهنا.  اإلَى  لِلَمِجيِء  ُبطُرَس  ُيدَعى  الَِّذي 
َفوراً  33َفاأرَسْلُت  الَبحِر.‹  قُرَب  بّاِغ  الدَّ ِسمعاَن  َبيِت 
ِفي َطَلِبَك. َواأنَت َتَلطَّفَت بِالَمِجيِء. َفها نَحُن َجِميعاً 

ِفي َحْضَرِة اهلِل لَِنسَمَع ما اأَمَرَك بِِه الرَّبُّ بِاأْن َتُقولَُه.«
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ُث ِفي َبيِت َكرِنيلُيوس ُبطُرُس َيَتَحدَّ
ُث َفقاَل لَُهْم: »لََقْد َفِهمُت  34ثُمَّ َبَداأ ُبطُرُس َيَتَحدَّ

ُز َبيَن النّاِس، 35َبْل اإنَُّه َيْقَبُل  آَن َتماماً اأنَّ اهلَل ل� ُيَميِّ ال�
كاَن.  َشعٍب  اأيِّ  ِمْن  واَب  الصَّ َوَيفَعُل  َيتَّقيِه  َمْن  كُلَّ 
36َوَهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأرَسَلها لَِبِني اإسرائِيَل، ُمناِدياً 

ُهَو  الَِّذي  الَمِسيِح،  َيُسوَع  ِخلاِل  ِمْن  لاِم  السَّ بِِبشاَرِة 
َربُّ كُلِّ الَبَشِر.

37»َفاأنُتْم َتعِرفُوَن ما َحَدَث ِفي كُلِّ الَيُهوِديَِّة، َبدءاً 

ِمَن الَجِليِل َبعَد الَمعُموِديَِّة الَِّتي ناَدى بِها ُيوَحنّا. 38َوَقْد 
َمَسَحُه  اهلَل  اأنَّ  َوَكيَف  النّاِصِريَّ  َيُسوَع  َعْن  َسِمْعُتْم 
ُل  ٍة. َوَتعِرفُوَن َكيَف اأنَُّه كاَن َيَتَجوَّ بِالرُّوِح الُقُدِس َوبُِقوَّ
اإبِليُس،  َعَليِهْم  َتَسلََّط  الَِّذيَن  كُلَّ  َوشاِفياً  الَخيَر  فاِعلاً 

أنَّ اهلَل كاَن َمَعُه. لِ�
39»َونَحُن ُشُهوٌد لُِكلِّ ما َفَعَلُه ِفي ِدياِر الَيُهوِد َوِفي 

40لَِكنَّ  َخَشَبٍة.  َعَلى  َعلَُّقوُه  بِاأْن  َقَتلُوُه  َوَقْد  الُقدِس. 
َيظَهْر  لَْم  41َوهَو  الثّالِِث.  الَيوِم  ِفي  َواأظَهَرُه  اأقاَمُه  اهلَل 
َفَقْد  ُمسَبقاً.  اهلُل  اختاَرُهُم  لُِشُهوٍد  َظَهَر  َبْل  لِْلَجِميِع، 
َظَهَر لَنا نَحُن الَِّذيَن اأَكلنا َوَشِربنا َمَعُه َبعَد اأْن قاَم ِمْن 

َبيِن ال�أمواِت.
الَِّذي  ُهَو  اأنَُّه  َونَشَهَد  النّاَس  َر  نَُبشِّ بِاأْن  42»َواأَمَرنا 

أنِبياِء  َعيََّنُه اهلُل لَِكْي َيِديُن ال�أحياَء َوال�أمواَت. 43َوكُلُّ ال�
الَخطايا  ُغفراَن  َيناُل  بِِه  ُيؤِمُن  َمْن  كُلَّ  بِاإنَّ  َيشَهُدوَن 

بِاْسِمِه.«

وُح الُقُدُس َيِحلُّ َعَلى َغيِر الَيُهود الرُّ
ُأُموِر،  44َوَبيَنما كاَن ُبطُرُس ما َيزاُل َيَتَكلَُّم بَِهِذِه ال�

َيسَمُعوَن  كانُوا  الَِّذيَن  كُلِّ  َعَلى  الُقُدُس  الرُّوُح  َحلَّ 
َمَع  الَِّذيَن جاُءوا  الَيُهوُد  الُمؤِمُنوَن  45َفُدِهَش  الرِّسالََة. 
َعَلى  انَسَكَبْت  َقِد  الُقُدِس  الرُّوِح  َعِطيََّة  أنَّ  لِ� ُبطُرَس، 
بِلُغاٍت  َيَتَكلَُّموَن  َسِمُعوُهْم  46َفَقْد  اأيضاً.  الَيُهوِد  َغيِر 
ُمخَتِلَفٍة َوُيَسبُِّحوَن اهلَل. حيَنِئٍذ قاَل ُبطُرُس: 47»اأَيقِدُر 
ُدوا؟  َيَتَعمَّ لَِكي  النّاِس  َهُؤل�ِء  َعْن  الماَء  َيمَنَع  اأْن  اأَحٌد 
بِاأْن  48َفاأَمَرُهْم  ِمثَلنا.«  الُقُدَس  الرُّوَح  َقِبلُوا  َقْد  َفُهْم 
ُدوا بِاْسِم َيُسوَع الَمِسيِح، ثُمَّ َطَلُبوا ِمنُه اأْن َيبَقى  َيَتَعمَّ

َة اأيّاٍم. َمَعُهْم ِعدَّ

َعوَدُة ُبطُرَس إَلى الُقدس

اأنحاِء 11  َجِميِع  ِفي  خَوُة  َوال�إ ُسُل  الرُّ َوَسِمَع 
وا اأيضاً  اإقليِم الَيُهوِديَِّة اأنَّ َغيَر الَيُهوِد َقْد َتَلقُّ
. 2َفَلّما َصِعَد ُبطُرُس اإلَى الُقدِس، انَتَقَدُه  َكِلَمَة الرَّبِّ
»لََقْد  لَُه:  3َوقالُوا  الِختاِن.  اإلَى  َيدُعوَن  الَِّذيَن  اأولَِئَك 
َدَخلَت ُبُيوَت اأشخاٍص َغيِر َمخُتونِيَن َواأَكلَت َمَعُهْم!« 

4َفَبَداأ ُبطُرُس َيشَرُح لَُهْم ما َحَدَث َتماماً. 5قاَل:

ُسباٌت  َعَليَّ  َفَوَقَع  اُأَصلِّي،  يافا  َبْلَدِة  ِفي  »كُنُت 
َوَراأيُت ُرؤيا. َراأيُت َشيئاً َيشِبُه ِقطَعَة قُماٍش َكِبيَرًة ُمَعلََّقًة 
 . ماِء، َونََزلَْت َعَليَّ أرَبَعِة َوُمَدلّ�ًة ِمَن السَّ ِمْن اأطراِفها ال�
َشًة  6َفَدقَّْقُت النََّظَر ِفيها، َفَراأيُت َبهائَم َوَحيواناٍت ُمَتَوحِّ

َوَزواِحَف َوُطُيوراً. 7ثُمَّ َسِمْعُت َصوتاً َيُقوُل لِي: ›انَهْض 
يا ُبطُرُس. اذَبْح َوكُْل.‹

! لَْم َيدُخْل  8»لَِكنِّي قُْلُت: ›لَْن اأفَعَل َهذا يا َربُّ

ٌم اأْو نَِجٌس ِمْن َقبُل!‹ َفِمي َطعاٌم ُمَحرَّ
َرُه  طّهَّ ›ما  ماِء:  السَّ ِمَن  ثانَِيًة  وُت  الصَّ 9»َفاأجاَبني 

ُمُه اأنَت!‹ اهلُل، ل� تَُحرِّ
10»َوَقْد َحَدَث َذلَِك َثلاَث َمّراٍت. ثُمَّ ارَتَفَع كُلُّ 

ماِء. 11َوِفي تِلَك اللَّحَظِة، َوَصَل َثلاَثُة  َشيٍء اإلَى السَّ
ِرجاٍل اإلَى الَبيِت الَِّذي كُنّا نَنِزُل ِفيِه. َوكانُوا َقْد اُأرَسلُوا 
اأذَهَب  بِاأْن  الرُّوُح  12َفاأَمَرنِي  َقيَصِريََّة.  َمِديَنِة  ِمْن  اإلَيَّ 
تَُّة،  خَوُة السِّ ٍد. َكما َذَهَب َمِعي َهُؤل�ِء ال�إ َمَعُهْم ُدوَن َتَردُّ
اأنَُّه َراأى َملاكاً  َوَدَخلنا َبيَت الرَُّجِل. 13َفاأخَبَرنا َكيَف 
يافا  َبلَدِة  اإلَى  ِرجال�ً  ›اأرِسْل  لَُه:  َيُقوُل  َبيِتِه  ِفي  واِقفاً 
َواَْسَتْدِع ِسمعاَن الَِّذي ُيدَعى ُبطُرَس. 14َوُهَو َسُيخِبُرَك 

َكلاماً بِِه َيُكوُن َخلاُصَك َوَخلاُص كُلِّ عائَِلِتَك.‹
15»َفَلّما َبَداأُْت اأَتَكلَُّم، َحلَّ الرُّوُح الُقُدُس َعَليِهْم، 

َتماماً َكما َحلَّ َعَلينا نَحُن ِفي الِبداَيِة. أ 16ثُمَّ َتَذكَّرُت 
ُد ِفي الماِء،  : ب ›كاَن ُيوَحنّا ُيَعمِّ ما َسَبَق اأْن قالَُه الرَّبُّ
ُدوَن ِفي الرُّوِح الُقُدِس.‹ 17َفاإْن كاَن اهلُل  اأّما اأنُتْم َفَسُتَعمِّ
َقْد اأعطاُهُم الَعِطيََّة نَفَسها الَِّتي اأعطاها لَنا ِعنَدما اآَمنّا 

ُأقاِوَم اهلَل؟« بِالرَّبِّ َيُسوَع الَمِسيِح، َفَمْن اأنا لِ�

الروح  بحلول  الكنيسة  تاأسيس  بداية  اأي  البداية.  في  أ 15:11 

القدس في عيد يوم الخمسين. انظر اأعمال 2.
. انظر اأعمال 5:1. بُّ ب 16:11 ما َسَبَق أْن قاَلُه الرَّ
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18َفَلّما َسِمَع الُمؤِمُنوَن َهذا، َتَوقَُّفوا َعِن الَجَدِل، 

َغيَر  َحتَّى  اهلُل  اأعَطى  َفَقْد  »اإذاً،  َوقالوا:  اهلَل  ُدوا  َوَمجَّ
الَيُهوِد فُرَصَة التَّوَبِة الَِّتي َتُقوُد اإلَى الَحياِة!«

ة الِبشاَرُة ِفي أنطاِكيَّ
ِفي  َحَدَث  الَِّذي  ال�ْضِطهاُد  َشتََّتُهُم  الَِّذيَن  19اأّما 

َزَمِن اْسِتفانُوَس، َفَوَصلُوا اإلَى ِفيِنيِقيََّة َوقُبُرَص َواأنطاِكيََّة. 
ُروَن اأَحداً َغيَر الَيُهوِد. 20َوكاَن َبيَنُهْم َبعُض  َوكانُوا ل� ُيَبشِّ
اأنطاِكيََّة،  اإلَى  َفَلّما جاُءوا  َوِقيِريَن.  قُبُرَص  ِمْن  الرِّجاِل 
رونَُهْم بِالرَّبِّ  ْيَن، َؤُيَبشِّ ثُوَن اأيضاً َمَع الُيونانِيِّ َبَداُأوا َيَتَحدَّ
َيُسوَع. 21َوكانَْت َيُد الرَّبِّ َمَعُهْم. َفاآَمَن َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن 

. النّاِس واآَمُنوا بِالرَّبِّ
22َوَوَصَلْت َهِذِه ال�أخباُر اإلَى الَكِنيَسِة ِفي الُقدِس، 

َفاأرَسلُوا َبرنابا اإلَى اأنطاِكيََّة. 23َفَلّما َوَصَل َوَراأى نِعَمَة 
َعَلى  َجِميعاً  َعُهْم  َوَشجَّ َكِثيراً،  َفِرَح  ُهناَك،  َتعَمُل  اهلِل 
24َفَقْد  قُلُوبِِهْم.  كُلِّ  ِمْن  لِلرَّبِّ  ُمخِلِصيَن  َيَظلُّوا  اأْن 
الُقُدِس  الرُّوِح  ِمَن  َمملُوءاً  صالِحاً،  َرُجلاً  َبرنابا  كاَن 

. يماِن. َفجاَء َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن النّاِس اإلَى الرَّبِّ َوال�إ
َعْن شاُوَل.  اإلَى َطرُسوَس َبحثاً  َه َبرنابا  25ثُمَّ َتَوجَّ

َمَع  َواجَتَمعا  اأنطاِكيََّة.  اإلَى  اأحَضَرُه  َوَجَدُه،  26َفَلّما 

النّاِس.  ِمَن  َكِبيراً  َعَدداً  َوَعلَّما  كاِمَلًة،  َسَنًة  الَكِنيَسِة 
ٍة ِفي اأنطاِكيََّة. ِل َمرَّ أوَّ َوُدِعَي التَّلاِميُذ َمِسيِحيِّيَن لِ�

أنِبياِء ِمَن َمديَنِة  27َوِفي َذلَِك الَوقِت، جاَء َبعُض ال�

اْسُمُه  ِمنُهْم،  واِحٌد  28َوَوَقَف  اأنطاِكيََّة.  اإلَى  الُقدِس 
اأغاُبوُس، َوَتَنبَّاأ بِالرُّوِح بِاأنَّ َمجاَعًة َشِديَدًة َسَتُعمُّ العالََم 
َر  29َفَقرَّ كلُودُيوَس.  ُحكِم  اأثناَء  َهذا  َحَدَث  كُلَُّه. 
التَّلاِميُذ اأْن ُيرِسَل كُلُّ واِحٍد َقدَر ما َيسَتِطيُع، لُِمساَعَدِة 
خَوِة الّساِكِنيَن ِفي الَيُهوِديَِّة. 30َوَهذا ما َفَعلُوُه، َحيُث  ال�إ

ُيوِخ َعْن َطِريِق َبرنابا َوشاُوَل. اأرَسلُوا َتَبرُّعاتِِهْم لِلشُّ

الَمِلُك 12  َبَداأ  الَوقِت،  َذلَِك  نَحِو  َوِفي 
ِهيُروُدُس َيضَطِهُد اأعضاَء الَكِنيَسِة. 2َفاأَمَر 
اأنَّ  َراأى  3َولَّما  يِف.  بِالسَّ ُيوَحنّا  اأِخي  َيعُقوَب  بَِقتِل 
اأثناَء ِعيِد  َهذا اأْرَضى الَيُهوَد، َقَبَض َعَلى ُبطُرَس اأيضاً 
الُخبِز َغيِر الُمخَتِمِر. 4َوَبعَد اأْن َقَبَض َعَليِه، َوَضَعُه ِفي 
ِستََّة  ِمْن  َتَتاألَُّف  اإلَى ِوحَدٍة َعسَكِريٍَّة  َوَسلََّمُه  جِن.  السِّ

َعَشَر ُجنِديّاً لِِحراَسِتِه. َوكاَن ِفي نِيَِّتِه اأْن ُيحاِكَمُه اأماَم 
ِفي  ُمحَتَجزاً  ُبطُرُس  5َفكاَن  الِفصِح.  ِعيِد  َبعَد  النّاِس 
َصَلواٍت  اهلِل  اإلَى  َترَفُع  َفكانَْت  الَكِنيَسُة  اأّما  جِن.  السِّ

ًة ِمْن اأجِلِه. حارَّ

جن إْنقاُذ ُبطُرَس ِمَن السِّ
6َوكاَن ِهيُروُدُس ُيِريُد اأْن ُيحاِكَم ُبطُرَس َعَلناً ِفي 

َبيَن  نائِماً  ُبطُرُس  كاَن  اللَّيَلِة  تِلَك  ِفي  التّالِي.  الَيوِم 
ِعنَد  ُحّراٌس  ُهناَك  َوكاَن  بِِسلِسَلَتيِن.  ُمَقيَّداً  ُجنِديَّْيِن، 
جَن. 7َوَفجاأًة، َوَقَف َملاٌك ِمْن ِعنِد  الَبّواَبِة ُيراِقُبوَن السِّ
الَملاُك  َفَضَرَب  نزانَِة.  الزِّ ِفي  نُوٌر  َولََمَع  ُهناَك.  الرَّبِّ 
ُبطُرَس َضرَبًة َخِفيَفًة َعَلى َجنِبِه، َواأيَقَظُه َوقاَل لَُه: »قٌْم 
قاَل  8ثُمَّ  َيَديِه.  َعْن  لِسَلتاِن  السِّ َفَسَقَطِت  بُِسرَعٍة!« 
الَملاُك لُِبطُرَس: »الِبْس ِحزاَمَك َوِحذاَءَك.« َفَفَعَل. ثُمَّ 

قاَل الَملاُك لَُه: »الِبْس ِرداَءَك َواتَبعِني.«
9َفَتِبَعُه اإلَى الخاِرِج، َولَْم َيُكْن َيدِري اأنَّ ما َيفَعلُُه 

الَملاُك كاَن َحِقيِقّياً، َفَقْد َظنَّ اأنَُّه َيَرى ُرؤيا. 10َوَبعَد 
ُأولَى َوالثّانَِيِة ِمَن الُحّراِس، َوَصلا  اأْن َمّرا بِالَمجُموَعَتيِن ال�
َفانَفَتَحْت  الَمِديَنِة.  اإلَى  َيِة  الُمَؤدِّ الَحِديِديَِّة  الَبّواَبِة  اإلَى 
ِمْن ذاتِها، َفَخَرجا ِمنها. َوتاَبعا َسيَرُهما َمساَفَة شاِرٍع 

واِحٍد، ثُمَّ َتَرَكُه الَملاُك َفجاأًة.
آَن اأعِرُف  11فاأدَرَك ُبطُرُس اأنَُّه ل� َيحلُُم، َوقاَل: »ال�

َواأنَقَذنِي  َملاَكُه،  الرَّبُّ  اأرَسَل  ِفعلاً:  َصِحيٌح  َهذا  اأنَّ 
ِمْن َيَدي ِهيُروُدوَس، َوِمْن كُلِّ ما كاَن الَيُهوُد َينَتِظروَن 

اأْن َيحُدَث لِي.«
اُأمِّ  َمرَيَم،  َبيِت  اإلَى  َذَهَب  َهذا،  اأدَرَك  12َفَلّما 

َع  َتَجمَّ َقْد  َوكاَن  َمرقَُس.  اأيضاً  ُيدَعى  الَِّذي  ُيوَحنّا 
ُهناَك اأشخاٌص كِثيُروَن ُيَصلُّوَن. 13َفَقَرَع ُبطُرُس الباَب 
 . َتُردَّ لَِكْي  ُرودا  اْسُمها  خاِدَمٌة  َفجاَءْت   . الخاِرِجيَّ
14َفَلّما َميََّزْت َصوَت ُبطُرَس، َرَكَضْت ِمْن َفرَحِتها اإلَى 

الّداِخِل ُدوَن اأْن َتفَتَح لَُه الباَب. َوقالَْت: »ُبطُرُس واِقٌف 
بِالباِب.« 15َفقالُوا لَها: »اأنِت َمجُنونٌَة!« لَِكنَّها َظلَّْت 

تُِصرُّ َعَلى اأنَُّه ُهَو. َفقالُوا: »اإنَُّه َملاكُُه.«
َفَتُحوا  َفَلّما  الباِب.  َقرَع  َواَصَل  اأنَّ ُبطُرَس  16َغيَر 

َيهَداُأوا،  اأْن  بَِيِدِه  لَُهْم  17َفاأشاَر  ُذِهلُوا.  َوَراأوُه،  الباَب 
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جِن. َوقاَل  َوَشَرَح لَُهْم َكيَف اأنَّ الرَّبَّ اأخَرَجُه ِمَن السِّ
خَوَة بَِهذا.« ثُمَّ غاَدَر َوَذَهَب  لَُهْم: »اأخِبُروا َيعُقوَب َوال�إ

اإلَى َمكاٍن اآَخَر.
َبيَن  َكِثيٌر  ارتِباٌك  َحَدَث  النَّهاُر،  َطَلَع  18َوِعنَدما 

الُحّراِس. َوكانُوا َيَتساَءلُوَن: »ماذا ُيمِكُن اأْن َيُكوَن َقْد 
َحَدَث لُِبطُرَس؟« 19َوَبَحَث ِهيُروُدُس َعنُه َفَلْم َيِجدُه. 
َوَبعَد َهذا اأجَرى َتحِقيقاً َمَع الُحّراِس َواأَمَر بِاإعداِمِهْم.

َموُت ِهيُروُدَس أغِريباس
ثُمَّ نََزَل ِهيُروُدُس ِمَن الَيُهوِديَِّة اإلَى َقيَصِريََّة َواأمَضى 
اأهِل  ِمْن  ِجّداً  غاِضباً  20َوكاَن  ُهناَك.  الَوقِت  َبعَض 
ُصوَر َوَصيداَء. َفجاُءوا ِفي َوفٍد اإلَيِه. َفَبعَد اأْن َضِمُنوا 
َدعَم حاِجِب الَمِلِك بلاْسُتَس، َطَلُبوا اأْن َيَتصالَُحوا َمَع 
أنَّ ِمنَطَقَتُهْم كانَْت َتحُصُل َعَلى الطَّعاِم  ِهيُروُدوَس، ل�

ِمْن ِمْنَطَقِة الَمِلِك.
الَمَلِكيََّة  ثِياَبُه  ِهيُروُدُس  لَِبَس  ُمَعيٍَّن،  َيوٍم  21َوِفي 

َوَجَلَس َعَلى َعرِشِه، َواألَقى ِخطاباً ِفي النّاِس. 22َفَهَتَف 
النّاُس: »َهذا َصوُت اإلٍَه، ل� َصوُت َبَشٍر!« 23َوَفجاأًة 
ِد اهلَل. َواأَخَذ  َُّه لَْم ُيَمجِّ أن ، لِ� َضَرَبُه َملاٌك ِمْن ِعنِد الرَّبِّ

وُد َياأْكُُل َجَسَدُه اإلَى اأْن ماَت. الدُّ
24اأّما َكِلَمُة اهلِل، َفكانَْت َتنَتِشُر َوَتتَِّسُع.

َتُهما ِفي َمديَنِة الُقدِس  25َواأنَهى َبرنابا َوشاُوُل َمَهمَّ

ى  ُيَسمَّ الَِّذي  ُيوَحنّا  ُمصَطِحبيَن  اأنطاِكيََّة  اإلَى  َوعادا 
َمْرقَُس.

ٌة ِلَبرنابا َوشاُول ِخدَمٌة خاصَّ

أنِبياِء 13  ال� َبعُض  اأنطاِكيََّة  َكِنيَسِة  ِفي  َوكاَن 
َوِسمعاُن  َبرنابا،  ُهناَك  َفكاَن  َوالُمَعلِِّميَن. 
َوَمنايُِن   ، الَقيِريِنيُّ َولُوكُيوُس  نِيَجَر،  ُيدَعى  كاَن  الَِّذي 
َوشاُوُل.  ِهيُروُدَس، أ  الوالِي  َمَع  نََشاأ  َقْد  كاَن  الَِّذي 
الرُّوُح  قاَل  َوَيُصوُموَن،  الرَّبَّ  َيخِدُموَن  كانُوا  2َوَبيَنما 

أ 1:13 الواِلَي ِهيُروُدوس. حرفّياً »ِهيُروُدوس والِي الرُّبع.« كاَن 

ى حاِكُم  ُموا ِفِلسِطيُن اإلَى اأربِع ِول�ياٍت، لَِذلَِك ُيَسمَّ الّروماُن َقْد َقسَّ
بِع اأْو والي الرُّبِع. انظر بشاَرَة لُوقا 1:3. كُلِّ ِول�َيٍة بِحاِكِم الرُّ

ُصوا لِي َبرنابا َوشاُوَل لَِكي َيُقوما بِالَعَمِل  الُقُدُس: »َخصِّ
الَِّذي َسَبَق اأْن َدَعوتُُهما اإلَيِه.« 3َفَبعَد اأْن صاُموا َوَصلُّوا، 

َوَضُعوا اأيِدَيُهْم َعَلى َبرنابا َوشاُوَل، َواأرَسلُوُهما.

َبرنابا َوشاُوُل ِفي ُقبُرص
اإلَى  َذَهبا  الُقُدُس،  وُح  الرُّ اأرَسَلُهما  اأْن  4َوَبعَد 

َسلُوِكيََّة. َوِمْن ُهناَك اأبَحرا اإلَى قُبُرَص. 5َوِعنَدما َوَصلا 
را بِِرسالَِة الرَّبِّ ِفي َمجاِمِع الَيُهوِد،  اإلَى َسلاِميَس، َبشَّ

َوكاَن ُيوَحنّا َمَعُهما ُيساِعُدُهما.
بافُوَس.  َمِديَنِة  َحتَّى  كُلِّها  الَجِزْيَرِة  ِفي  6َفاجتازا 

اْسُمُه  َيُهوِديٌّ  َوُهَو  كاِذباً،  َونَِبّياً  ُهناَك ساِحراً  َفَوَجدا 
َسرِجُيوَس  الَجِزيَرِة  لِحاِكِم  ُمراِفقاً  7َوكاَن  باْرَيُشوُع. 
َبرنابا  َطَلِب  ِفي  َفاأرَسَل  َحكيٌم.  َرُجٌل  َوُهَو  ُبولَُس، 
8َفقاَوَمُهما  اهلِل.  ِمَن  ِرسالًَة  َيسَمَع  اأْن  َوَطَلَب  َوشاُوَل 
ُيْبِعَد  اأْن  َوحاَوَل  اْسُمُه.  ُيَترَجُم  َكما  َعِليُم،  الّساِحُر 
كاَن  الَِّذي  شاُوُل،  9َفامَتلاأ  يماِن.  ال�إ َعِن  الحاِكَم 
َه نََظَرُه اإلَى َعِليَم،  ُيدَعى ُبولُُس ِمَن الرُّوِح الُقُدِس، َوَوجَّ
َوالِحَيِل  الِغشِّ  اأنواِع  بُِكلِّ  ُممَتِلٌئ  »اأنَت  لَُه:  10َوقاَل 

 ! َحقٌّ ُهَو  ما  لُِكلِّ  َعُدوٌّ  بِليَس،  ل�إ ابٌن  اأنَت  ْيَرِة!  رِّ الشِّ
الُمسَتِقيَمِة؟  الرَّبِّ  ُطُرِق  َتشِويِه  َعْن  اأَبداً  َتَتَوقََّف  األَْن 
ل�  اأعَمًى  َفَتُكوَن  َتْضِرُبَك،  الرَّبِّ  َيُد  ِهَي  آَن ها  11َفال�

َمِن.« ًة ِمَن الزَّ مَس ُمدَّ َتَرى الشَّ
َيبَحُث  َوراَح  َشِديَدٌة،  ُظلَمٌة  الَفوِر  َعَلى  َفَغَمَرتُه 
ْن َيُقوُدُه بَِيِدِه. 12َفَلّما َراأى الحاِكُم ما َحَدَث، اآَمَن  َعمَّ

. اإْذ ُذِهَل ِمْن َتعِليِم الرَّبِّ

تي ِفي ِبيِسِدَية ُبوُلس ِفي أنطاكَية الَّ
13ثُمَّ اأبَحَر ُبولُُس َوِرِفيقاُه ِمْن بافُوَس، َوَوَصلُوا اإلَى 

َمِديَنِة َبْرَجَة ِفي َبْمِفيلَيَة. لَِكنَّ ُيوَحنّا َتَرَكُهما َوَرِجَع اإلَى 
الُقدِس. 14َفتاَبعا رِحَلَتُهما ِمْن َبرَجَة َفَوَصلا اإلَى اأنطاِكَيَة 
الَمجَمِع  اإلَى  َذَهبا  بِت  السَّ َوِفي  بِيِسيدَيَة.  ِفي  الَِّتي 
أنِبياِء.  ال� َوِكتاباُت  ِريَعُة  الشَّ قُِرئَِت  15َوُهناَك  َوَجَلسا. 
َوَبعَد َذلَِك اأرَسَل اإلَيِهما الَمسُؤولُوَن َعِن الَمجَمِع ِرسالًَة 
َأَخَواِن، اإْن كانَْت لََديُكما ِرسالَُة َتشِجيٍع  َتُقوُل: »اَأيُّها ال�

عِب، َفَتَكلَّما.« لِلشَّ
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16َفَوَقَف ُبولُُس َواأشاَر بَِيِدِه َوقاَل:

»يا ِرجاَل َبني اإْسرائِيَل، َواأنُتْم يا َغيَر الَيُهوِد الَِّذيَن 
َقِد  اإسرائِيَل  َبِنْي  اإلََه  17اإنَّ   . اإلَيَّ اأصُغوا  اهلَل،  َتخافُوَن 
اْختاَر اآباَءنا، َوَرَفَع ِمْن َشاأِْن َشعِبنا اأثناَء اإقاَمِتِهْم ِفي اأْرِض 
أْرِض.  ال� تِلَك  ِمْن  الَعِظيَمِة  تِِه  بُِقوَّ اأخَرَجُهْم  ثُمَّ  ِمصَر، 
يَِّة. 19ثُمَّ َحطََّم  18َواحَتَمَلُهْم نَحَو اأرَبِعيَن عاماً ِفي الَبرِّ

لَُهْم  أْرَض  ال� َواأعَطى  ِكنعاَن،  اأْرِض  ِفي  ُشُعوٍب  َسبَعَة 
ِة اأرَبِع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن عاماً. َوَبعَد َهذا َولَّى  ِميراثاً 20لُِمدَّ

َعَليِهْم قُضاًة َحتَّى َزَمِن النَِّبيِّ َصُموئِيَل.
21»ثُمَّ َطَلُبوا َمِلكاً، َفاأعطاُهُم اهلُل شاُوَل ْبَن َقْيٍس، 

اأرَبِعيَن عاماً.  َفَحَكَمُهْم  َبْنياِمْيَن.  َقِبيَلِة  ِمْن  َرُجٌل  َوُهَو 
َب داُوَد َمِلكاً َعَليِهْم، َوَشِهَد  22َوَبعَد اأْن اأزاَحُه اهلُل، نَصَّ

ُيِريُدُه  ى َكما  ْبَن َيسَّ لِداُوَد َفقاَل: ›لََقْد َوَجدُت داُوَد 
َقلِبي. َوُهَو َسَيفَعُل كُلَّ ما اُأِريُدُه.‹

23»َوِمْن نَسِل َهذا الرَُّجِل، اأعَطى اهلُل لَِبِني اإسرائِيَل 

َمِجيِئِه،  24َوَقبَل  َيُسوَع.  ُهَو  َوعِدِه،  َحَسَب  ُمَخلِّصاً 
َعَلى  َمبِنيٍَّة  بَِمعُموِديٍَّة  اإسرائِيَل  َبِني  لُِكلِّ  ُيوَحنّا  ناَدى 
›َمْن  َتُه:  َمَهمَّ ُيكِمُل  َوُهَو  ُيوَحنّا  قاَل  25َوَقْد  التَّوَبِة. 
َسَياأْتِي  َشخٌص  ُهناَك  لَِكْن  ُهَو،  لَسُت  اأنا  َتُظنُّونَِني؟ 

َبعِدي ل� اأسَتِحقُّ اأْن اأُحلَّ ِرباَط ِحذائِِه.‹
َغيَر  يا  َواأنُتْم  اإبراِهيَم،  اأبناَء  يا  خَوُة،  ال�إ 26»اأيُّها 

الَيُهوِد الَِّذيَن َتخافُوَن اهلَل، لََقْد اُأرِسَلْت اإلَينا نَحُن ِرسالَُة 
الَخلاِص َهِذِه، 27اأّما الَيهوُد َوقاَدتُُهُم الَِّذيَن َيسُكُنوَن 
ِميَن  ُمَتمِّ اأدانُوُه  َبْل  َيُسوَع،  َيعِرفُوا  َفَلْم  الُقدِس،  َمديَنَة 
أنِبياِء الَِّتي َيقَراُأونَها كُلَّ َسبٍت. 28َوُرغَم  اِت ال� بَِذلَِك نُُبوَّ
اأنَُّهْم لَْم َيِجُدوا اأيَّ اأساٍس لِلُحكِم َعَليِه بِالَمْوِت، اإلّ� 

اأنَُّهْم َطَلُبوا ِمْن بِيلاُطَس اأْن َياأُْمَر بَِقتِلِه.
اأنَزلُوُه  َعنه،  الَمكُتوَبِة  ُأُموِر  ال� موا كُلَّ  َتمَّ 29»َولَّما 

ِليِب، َوَدَفُنوُه ِفي َقبٍر. 30لَِكنَّ اهلَل اأقاَمُه  َعْن َخَشَبِة الصَّ
ِمَن  راَفُقوُه  لِلَِّذيَن  َكِثيَرًة  اأيّاّماً  31َوَظَهَر  الَموِت.  ِمَن 
آَن ُشُهوٌد لَُه اأماَم النّاِس.  الَجِليِل اإلَى الُقدِس. َوُهِم ال�
آبائِنا َوعداً،  ُركُْم بَِذلَِك. لََقْد اأْعَطى اهلُل ل� 32َونَحُن نَُبشِّ

اأقاَم  بِاأْن  اأبناَءُهْم،  نَحُن  لَنا  الَوعَد  َهذا  َق  َحقَّ 33َوَقْد 

الَمزُمورِ  ِفي  َمكُتوٌب  ُهَو  َفَكما  الَموِت.  ِمَن  َيُسوَع 
الثّانِي:

مزمور 7:2 › اأنَت ابِني، َواأنا الََيوَم َولَْدتَُك.‹     

34َولُِيَبيَِّن اهلُل اأنَُّه اأقاَمُه ِمَن الَموِت، َواأنَُّه لَْن َيُعوَد اإلَى 

َفساٍد قاَل:

› َساُأعِطيُكُم الَبَركاِت   
اإَشْعياء 3:55    الَِّتي َوَعْدُت بِها داُوُد.‹  

35لَِهذا َيُقوُل ِفي َمْزموٍر اآَخَر:

ُن.‹  وَسَك َيَتَعفَّ › لَْن َتَدَع َجَسَد قُدُّ   
المزمور 10:16  

َق َقصَد اهلِل ِفي ِجيِلِه.  36َفَلَقْد ماَت داُوُد َبعَد اأْن َحقَّ

َن َجَسُدُه، 37اأّما الَِّذي اأقاَمُه اهلُل  َوُدِفَن َمَع اآبائِِه، َوَتَعفَّ
اأنَّنا  خَوُة  ال�إ اأيُّها  38َفاعَلُموا  ْن.  َيَتَعفَّ َفَلْم  الَموِت  ِمَن 
لََقْد  َيُسوَع.  ِخلاِل  ِمْن  الَخطايا  بُِغفراِن  لَُكْم  نُناِدي 
َركُْم ِمْن َخطاياكُْم، 39اأّما  َعِجَزْت َشِريَعُة ُموَسى اأْن تَُحرِّ
ُر ِمْنها. 40َفاحَذُروا ِمْن  نَُّه َيَتَحرَّ كُلُّ َمْن ُيؤِمُن بَِيُسوَع َفاإ

أنِبياُء: اأْن ُيِصيَبُكْم ما قالَُه ال�

› احَذُروا اأيُّها الُمسَتهِزئُوَن،  41  
ُبوا َواهِلُكوا.    َوَتَعجَّ

   َفاأنا َساأعَمُل َعَملاً ِفي اأيّاِمُكْم،
قوُه اأَبداً،    َعَملاً لَْن تَُصدِّ

حبقوق 5:1    َحتَّى لَْو اأخَبَركُْم اأَحٌد!‹«  

42َوَبيَنما كانا ُمنَصِرَفيِن، َطَلُبوا ِمنُهما اأْن ُيَكلِّماُهْم 

انَتَهى  43َفَلّما  التّالِي.  بِت  السَّ ِفي  نَفِسِه  الَكلاِم  بَِهذا 
ِديَن  أتِقياِء الُمَتَهوِّ ال�جِتماُع، َتِبَع َكِثيُروَن ِمَن الَيُهوِد َوال�
ثاَ اإلَْيِهْم َوَحثّاُهم َعَلى اأْن َيسَتِمرُّوا  ُبولَُس َوَبرنابا، َفَتَحدَّ

ِفي نِعَمِة اهلِل.
بِت التّالِي، اجَتَمَع ُسكّاُن الَبلَدِة كُلُُّهْم  44َوِفي السَّ

. 45َفَلّما َراأى الَيُهوُد ُجُموَع  َتقِريباً لَِسماِع ِرسالَِة الرَّبِّ
النّاِس، َملاأُهُم الَحَسُد، َوقاَوُموا ما كاَن ُبولُُس َيُقولُُه. 
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َوكانُوا َيشِتُمونَُه. 46لَِكنَّ ُبولَُس َوَبرنابا َتَكلَّما بُِجراأٍة. 
َوقال�: »كاَن َضُروِريّاً اأْن نُوِصَل ِرسالََة اهلِل اإلَيُكْم اأنُتْم 
اأنُفِسُكْم  َعَلى  َفَحَكمُتْم  َرَفْضُتموها،  لَِكنَُّكْم  ل�ً.  اأوَّ
آَن  ال� نَْحُن  َفها  أَبِديََّة.  ال� الَحياَة  وَن  َتسَتِحقُّ ل�  بِاأنَُّكْم 
الرَّبُّ  اأوصانا  الَيُهوِد، 47َفَقْد  َغيِر  اإلَى  بِالِبشاَرِة  ُه  نََتَوجَّ

َوقاَل:

ُأَمِم، › اأقْمُتُكْم لَِتُكونُوا نُوراً لَِبِقيَِّة ال�   
   ُمظِهريَن َطريَق الَخلاِص للعالَِم كُلِِّه‹« 

اإَشْعياء 6:49  

َكِثيراً،  َفِرُحوا  َهذا،  الَيُهوِد  َغيُر  َسِمَع  48َفَلّما 

اهلُل  َعيََّنُهُم  الَِّذيَن  كُلُّ  َواآَمَن   . الرَّبِّ ِرسالََة  َوامَتَدُحوا 
أَبِديَِّة. 49َوانَتَشَرْت ِرسالَُة الرَّبِّ ِفي الِمنَطَقِة  لِلَحياِة ال�

كُلِّها.
ِفي  الباِرزاِت  الُمَتَديِّناِت أ  النِّساَء  الَيُهوُد  50َفَهيََّج 

الُمْجَتَمِع، َوِكباَر ِرجاِل الَمِديَنِة. َفَبَداُأوا َحمَلَة اضِطهاٍد 
ِة ِمْن ِمنَطَقِتِهْم.  ِضدَّ ُبولَُس َوَبرنابا، َواأخَرُجوُهما بِالُقوَّ
َمِديَنِة  اإلَى  َذَهبا  ثُمَّ  َقَدَميِهما،  َعْن  التُّراَب  51َفَنَفضا 

الَفَرِح  ِمَن  ُممَتِلئيَن  َفكانوا  التَّلاِميُذ،  52َواأّما  اإيُقونَِيَة. 
َوِمَن الرُّوِح الُقُدِس.

ُبوُلُس َوَبرنابا ِفي أيُقوِنَية

اإيُقونِيََّة 14  َمِديَنِة  ِفي  نَفُسُه  أمُر  ال� َوَحَدَث 
اإلَى  َوَبرنابا  ُبولُُس  َدَخَل  َحيُث  اأيضاً، 
الَمجَمِع الَيُهوِديِّ َوَتَكلَّما، َفاآَمَن َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن الَيُهوِد 
َفَقْد  ُيؤِمُنوا  اأْن  َرَفُضوا  الَِّذيَن  الَيُهوُد  2اأّما  َوالُيونانِيِّيَن. 

خَوِة. َهيَُّجوا َغيَر الَيُهوِد َوَحرَُّضوُهْم َعَلى ال�إ
َوكانا  َطِويَلًة.  َفتَرًة  ُهناَك  َوَبرنابا  ُبولُُس  3َوَبِقَي 

. َواأيََّد الرَّبُّ ِرسالََة نِعَمِتِه  َيَتَكلَّماِن بَِشجاَعٍة َعِن الرَّبِّ
بِاأْن َسَمَح بِاأْن َتجِرَي ُمعِجزاٌت َوَعجائُِب َعَلى اأيِديِهما. 
4َوانَقَسَم اأهُل الَمِديَنِة ما َبيَن ُمَؤيٍِّد لِلَيُهوِد َوما َبيَن ُمَؤيٍِّد 

لِلرَُّسولَيِن.

ساء الُمَتَديِّنات. َوُهنَّ لَْسَن َيُهوديّاِت لَِكنَُّهنَّ ُمتاثِّراٌت  50:13 النِّ
أ 

. يماِن الَيُهوِديِّ بِال�إ

قاَدتِِهْم  َمَع  َجِميعاً  َوالَيُهوُد  الَيُهوِد  َغيُر  َك  5َوَتَحرَّ

بَِهذا،  َعِلما  اأنَُّهما  6َغيَر  َوَرجِمِهما.  اإلَيِهما  ساَءِة  لِلاإ
لِيَكاُأونِيََّة  ُمقاَطَعِة  ِفي  َوَدرَبَة  لِسَتَرَة  َمِديَنَتْي  اإلَى  َوَهَربا 

راِن. َوالِمنَطَقِة الُمِحيَطِة. 7َوُهناَك اسَتَمّرا ُيَبشِّ

ِفي ِلسَتَرَة َوَدْرَبة
الَقَدَمْيِن.  عاِجُز  َرُجٌل  لِسَتَرَة  ِفي  َيجِلُس  8َوكاَن 

َُّه ُولَِد َكِسيحاً.  أن لَْم َيُكْن َقْد َمَشْى َعَلْى َقَدميِه َقطُّ ل�
ُبولُُس  َه  َفَوجَّ َيَتَكلَُّم.  َوُهَو  ُبولَُس  ُجُل  الرَّ َهذا  9َسِمَع 

نََظَرُه اإلَيِه، َوَراأى اأنَّ لََديِه اإيماناً لَِكي ُيشَفى. 10َوقاَل 
َقَدَميَك!«  َعَلى  ُمنَتِصباً  »ِقْف  ُمرَتِفٍع:  بَِصوٍت  ُبولُُس 

َفَقَفَز َواأَخَذ َيمِشي.
11َفَلّما َراأى الَجمُع ما َفَعَلُه ُبولُُس، َرَفُعوا اأصواَتُهْم 

َكالنّاِس  آلَِهُة  ال� »اأصَبَح  َوقالُوا:  لِيَكاُأونِيََّة  ُمقاَطَعِة  بِلَُغِة 
ُبولُُس  اأّما  »َزْفَس،« ب  َبرنابا  وا  12َوَسمُّ اإلَينا!«  َونََزلُوا 
الَكلاِم.  ِفي  الُمباِدَر  كاَن  َُّه  أن لِ� »َهْرَمَس« ج  ْوُه  َفَسمَّ
13َواأحَضَر كاِهُن َزْفَس، الَِّذي كاَن َمعَبُدُه ِعنَد َمدَخِل 

َواأكالِيَل اإلَى َبّواباِت الَمِديَنِة. َفَقْد اأراَد  الَمِديَنِة، ثِيراناً 
ُموا َذبائَِح لَُهما. ُهَو َوالَجمُع اأْن ُيَقدِّ

بَِهذا،  َوُبولَُس  َبرنابا  الرَُّسول�ِن  َسِمَع  لَّما  14لَِكْن 

َيصُرخاِن:  َوُهما  الَجمِع  اإلَى  َوانَدَفعا  ثِياَبُهما،  قا  َمزَّ
اأيضاً  نَحُن  اإنَّنا  َهذا؟  َتفَعلُوَن  لِماذا  الرِّجاُل،  15»اأيُّها 

الُبْشَرى،  لَُكُم  نَْنِقَل  لَِكي  ُهنا  َونَحُن  ِمثلُُكْم.  َبَشٌر 
لَِه الَحيِّ الَِّذي  ُأُموِر التّاِفَهِة اإلَى ال�إ َونُبِعَدكُْم َعْن َهِذِه ال�

أْرَض َوالَبحَر َوكُلَّ ما ِفيها. ماَء َوال� َخَلَق السَّ
بِاأْن  الغابَِرِة  أزِمَنِة  ال� ِفي  ُعوِب  لِلشُّ َسَمَح  16لََقْد 

َيِعيُشوا َكما َيحلُو لَُهْم. 17لَِكنَُّه لَْم َيتُرْكُكْم ُدوَن اأِدلٍَّة 
َُّه َيصَنُع لَُكْم َخيراٍت َكِثيَرًة. َفُهَو ُيعِطيُكْم  أن َتشَهُد لَُه، لِ�
ُدكُْم  ماِء َوَمحاِصيَل ِفي اأوقاتِها. َوُهَو ُيَزوِّ اأمطاراً ِمَن السَّ

بِالطَّعاِم َوَيملاُأ قُلُوَبُكْم بِالَفَرِح.«
َمنَع  َيسَتِطيعا  لَْم  نَُّهما  َفاإ َهذا،  َكلاِمِهما  18َوُرغَم 

بائِِح اإلّ� َبعَد َجهٍد َكِبْيٍر. النّاِس ِمْن َتقِديِم الذَّ

آلَِهِة عند اليونان. اأيضاً في العدد 13. ب 12:14 َزْفس. اْسُم اأَهمِّ ال�

ج 12:14 َهْرَمس. من اآلَِهِة اليونان، وكان ُيعتقُد اأنَّه رسوٌل لبقية 

آلَِهِة وناطٌق بِاْسِمِهم. ال�
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19ثُمَّ جاَء َبعُض الَيُهوِد ِمْن َمِديَنَتْي اأنطاِكَيَة َواإيُقونَِيَة، 

َواسَتمالُوا الُجُموَع اإلَى جانِِبِهْم. َفَرَجُموا ُبولَُس َوَجرُّوُه 
َع  اإلَى خاِرِج الَمِديَنِة ظانِّْيَن اأنَُّه َميٌِّت. 20َوِعنَدما َتَجمَّ
التَّلاميُذ َحولَُه، نََهَض ُبولُُس َوَدَخَل الَمِديَنَة. َوِفي الَيوِم 

التّالِي َذَهَب َمَع َبرنابا اإلَى َمِديَنِة َدرَبَة.

الَعوَدُة إَلى أنطاِكَيَة ِفي ُسوِريَّة
را ِفي تِلَك الَمِديَنِة َوَتْلَمذا َكِثيِريَن، ثُمَّ عادا  21َوَبشَّ

نُُفوَس  ياِن  ُيَقوِّ َواأنطاِكَيَة. 22َوكاَن  َواإيُقونَِيَة  لِسَتَرَة  اإلَى 
يماِن.  ال�إ ِفي  َيسَتِمرُّوا  اأْن  َعَلى  عانِِهْم  َوُيَشجِّ التَّلاِميِذ 
بُِمعاناٍة  اهلِل  ُملِك  ِفي  نَدُخَل  اأْن  »َينَبِغي  لَُهْم:  َوقال� 
َوَصلَّيا  َكِنيَسٍة،  كُلِّ  ِفي  ُشُيوخاً  َعيَّنا  23ثُمَّ  َكِثيَرٍة.« 

َوصاما لَِكْي َيحَفْظُهُم الرَّبُّ الَّذي اآَمنوا بِِه.
َبمِفيِليََّة.  اإلَى  َوَصلا  بِيِسيِديََّة،  اجتازا  اأِن  24َوَبعَد 

اإلَى  نََزل�  َذلَِك  َوَبعَد  َبرَجَة،  ِفي  بِالرِّسالَة  َتَكلَّما  25ثُمَّ 

اأتّالَِيَة. 26َوِمْن ُهناَك اأبَحرا اإلَى اأنطاِكَيَة، َوهَي الَمديَنُة 
نجاِز  خَوُة َقْد اأرَسلاُهما ِمْنها بِِنعَمِة اهلِل ل�إ الَّتي كاَن ال�إ

آَن بِالِفعِل. الِخدَمِة الُموَكَلِة لَُهما، أ َوَقْد اأنَجزاها ال�
27َوِعنَدما َوَصلا، َجَمعا َشعَب الَكِنيَسِة، َواأخَبراُهْم 

َفَتَح باَب  َقْد  اهلَل  اإنَّ  لَُهْم  َوقال�  َمَعُهْم.  اهلُل  بِما َعِمَل 
َغْيَر  ًة  ُمدَّ التَّلاِميِذ  َمَع  28َواأقاما  الَيُهوِد.  لَِغيِر  يماِن  ال�إ

َقِصيَرٍة.

الَمجَمُع الَمسيحيُّ األوَّل

الَيُهوِديَِّة، 15  اإقليِم  ِمْن  الرِّجاِل  َبعُض  َوجاَء 
»اإْن  َيِلي:  ما  الُمؤِمِنيَن  ُيَعلُِّموَن  َوكانُوا 
لَْم تُخَتَتُنوا َحَسَب َتقِليِد ُموَسى، َفلا َخلاَص لَُكْم.« 
َجَدٌل  َبيَنُهْم  َوَحَدَث  َمَعُهْم،  وشاُوُل  َبرنابا  2َفاخَتَلَف 

َكِبيٌر. َفَوَقَع ال�خِتياُر َعَلى ُبولَُس َوَبرنابا َوَبعِض الُمؤِمِنيَن 
ُيوِخ ِفي الُقدِس لَِبحِث َهِذِه  هاِب اإلَى الرُُّسِل َوالشُّ لِلذَّ

الَمساألَِة.
َعْتُهُم الَكِنيَسُة، انَطَلُقوا َواجتاُزوا ِفي  3َوَبعَد اأْن َودَّ

اإلَى  ِفيِنيِقيََّة َوالّساِمَرِة، ُمخِبِريَن َعِن اهِتداِء َغيِر الَيُهوِد 
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خَوِة.  يماِن. َوكاَن َذلَِك ُيَسبُِّب َفَرحاً َعِظيماً لُِكلِّ ال�إ ال�إ
الَكِنيَسُة  بِِهُم  َبْت  َرحَّ الُقدِس،  اإلَى  َوَصلُوا  4َوِعنَدما 

اهلُل  َفَعَلُه  ما  بُِكلِّ  َفاأخَبُروُهْم  ُيوُخ. ب  َوالشُّ ُسُل  َوالرُّ
اإلَى َجماَعِة  الُمنَتِميَن  الُمؤِمِنيَن  َبعُض  َمَعُهْم. 5َفَوَقَف 
ْيِسيِّيَن َوقالُوا: »َينَبغي اأْن ُيخَتَتَن َغيُر الَيُهوِد َوُيؤَمُروا  الِفرِّ

باتِّباِع َشِريَعِة ُموَسى.«
الَمساألَِة.  َهِذِه  لِِدراَسِة  ُيوُخ  َوالشُّ الرُُّسُل  6َفاجَتَمَع 

7َوَبعَد ُمباَحَثٍة َطِويَلٍة، َوَقَف ُبطُرُس َوقاَل لَُهْم: »اأيُّها 

خَوُة، اأنُتْم َتعِرفُوَن اأنَّ اهلَل َقِد اختاَرنِي ِمْن َبيِنُكْم ُمْنُذ  ال�إ
الِبشاَرِة  ِرسالََة  الَيُهوِد  َغيُر  َيسَمَع  لَِكي  ُأولَى،  ال� أيّاِم  ال�
َعَلى َفمي َوُيؤِمُنوا. 8َفاهلُل الَِّذي َيعِرُف ما ِفي الُقلُوِب، 
اأظَهَر قُُبولَُه لَُهْم بِاأْن اأعطاُهُم الرُّوَح الُقُدَس ج َكما َفَعَل 
يماِن  َر بِال�إ ْز َبيَننا َوَبيَنُهْم، َبْل َطهَّ َمَعنا نَحُن. د 9َفَلْم ُيَميِّ
قُلُوَبُهْم. 10َفِلماذا تُحاِولوَن اأْن تُْغِضبوا اهلَل بَِوْضِع اأْثقاٍل 
َعَلى الُمؤِمِنيَن لَْم نَسَتِطْع نَحُن َول� اآباُؤنا اأْن نَحِمَلها؟ 
11لَِكنَّنا نُؤِمُن اأنَّنا نَخلُُص بِِنعَمِة الرَّبِّ َيُسوَع، َونُؤِمُن 

اأنَُّهْم َسَيخلُُصوَن َهَكذا اأيضاً.«
12َفَصَمتوا َجِميعاً، ثُمَّ اسَتَمُعوا اإلَى َبرنابا َوشاُوَل 

الَِّتي  َوالَعجائِِب  الُمعِجزاِت  كُلِّ  َعْن  ثاِن  َيَتَحدَّ َوُهما 
َصَنَعها اهلُل بِواِسَطِتِهما َبيَن َغيِر الَيُهوِد.

َيعُقوُب:  قاَل  الَحِديِث،  ِمَن  انَتَهيا  اأِن  13َوَبعَد 

َث ِسمعاُن َفقاَل  خَوُة، اْسَمُعونِي. 14لََقْد َتَحدَّ »اأيُّها ال�إ
ل�ً نِعَمًة لَِغيِر الَيُهوِد بِاأِن اختاَر ِمنُهْم  َكيَف اأظَهَر اهلُل اأوَّ
ُهَو  َفَكما  َكلاَمُه.  ُيواِفُق  أنِبياِء  ال� 15َوَكلاُم  لَُه.  َشعباً 

َمكُتوٌب:

› َبعَد َهذا َساأُعوُد،  16  
   َوَساُأِعيُد بِناَء َبيِت داُوَد الَِّذي َسَقَط.

   َساُأَعيُد بِناَء َخرائِِبِه، َوَساُأِقيُمُه.
17  لَِكي َيسَعى اإلَى الرَّبِّ َبِقيَُّة الَبَشِر  

ب 4:15 شيوخ. مجموعة من الرِّجال الَّذين َيتمُّ اختياُرُهْم لِقيادة 

. وُيدَعوَن اأيضاً »مشرفوَن« و »رعاة.«  الكنيسة َوال�هتمام بشعب الرَّبِّ
انظر 1 تيموثاوس 17:5، اأفسس 11:4، تيطس 7:1، 9.
وح القدس. انظر اأعمال 10. ج 8:15 أعطاهُم الرُّ

د 8:15 كما فعَل معنا نحن. انظر اأعمال 2.
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ُأَمِم الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعَليِهْم.    َوَجِميُع ال�

   َيقوُل الرَّبُّ
عاموس 11:9–12 ُق َهذا كُلَُّه.‹      الَِّذي َسُيَحقِّ

اإَشْعياء 21:45 أَزِل.‹  › َوالرَّبُّ َيعِرُف َهذا ُمنُذ ال�  18  

اأولَِئَك  نُزِعَج  اأْن  َيْنَبِغي  ل�  اأنَّنا  اأَرى  نِّي  َفاإ 19لَِهذا 

الَِّذيَن َيلَتِفُتوَن اإلَى اهلِل ِمْن َغيِر الَيُهوِد. 20َبْل َينَبغي اأْن 
نَكُتَب اإلَْيِهْم طالِِبيَن ِمنُهْم اأْن َيمَتِنُعوا َعْن َتناُوِل الطَّعاِم 
نا، َوَعْن اأكِل  َس بَِتْقديِمِه لِلاأصناِم، َوَعِن الزِّ الَِّذي تُُنجِّ
ِم. 21َفِلُموَسى َجماَعُتُه  لَحِم الَحيواناِت الَمخُنوَقِة َوالدَّ
الَِّتي َتِعُظ بَِشِريَعِتِه ِفي كُلِّ َبلَدٍة ُمنُذ الَقِدْيِم، َوَشريَعُتُه 

تُقَراُأ ِفي الَمجاِمِع كُلَّ َسْبٍت.«

ساَلُة إَلى الُمؤِمِنيَن ِمْن َغيِر الَيُهود الرِّ
اأْن  الَكِنيَسِة  كُلِّ  َمَع  ُيوُخ أ  َوالشُّ ُسُل  الرُّ َر  22َفَقرَّ

اإلَى  ُيرِسلُوُهْم  َواأْن  َبيِنِهْم،  ِمْن  الرِّجاِل  َبعَض  َيختاُروا 
اأنطاِكَيَة َمَع ُبولَُس َوَبرنابا. َفاختاُروا َيُهوذا الَِّذي ُيدَعى 
خَوِة. 23َواأرَسلُوا  َبْرسابا، َوِسيلا. َوُهما ِمَن القاَدِة َبيَن ال�إ

الرِّسالََة التّالَِيَة َمَعُهْم:

ُيوَخ اإْخَوَتُكْم، َتِحيٌَّة ِمنّا نَحُن الرُُّسَل َوالشُّ
خَوِة ِمْن َغيِر الَيُهوِد ِفي اأنطاِكَيَة  َوَتِحّياتُنا اإلَى ال�إ

َوُسوِريََّة َوِكيِليِكيََّة.

الُمؤِمِنيَن جاُءوا  ِمَن  َبعضاً  اأنَّ  َسِمعنا  24لََقْد 

ِمْن ِعنِدنا اإلَيُكْم ُدوَن اأيِّ َتفِويٍض ِمنّا. َوَسِمعنا 
ُعُقولَُكْم.  َوَبلَبلُوا  بَِكلاِمِهْم  اأزَعُجوكُْم  اأنَُّهْم 
ْرنا اأْن نَختاَر َبعَض  َوَقرَّ 25َولَِهذا اتََّفقنا َجِميعاً 

الَحِبيَبْيِن  اأَخَوينا  َمَع  اإلَيُكْم  َونُرِسَلُهْم  الرِّجاِل 
َبرنابا َوُبولَُس، 26اللَّذيِن خاَطرا بَِحياتِِهما ِمْن 

اختياُرُهْم  َيتمُّ  الَّذين  جال  الرِّ من  مجموعة  شيوخ.  أ 22:15 

اأيضاً  وُيدَعوَن   . بِّ الرَّ بشعب  َوال�هتمام  الكنيسة  لِقيادة 
»مشرفوَن« و »رعاة.« انظر 1 تيموثاوس 17:5، اأفسس 11:4، 

تيطس 7:1، 9.

نَحُن  27َفها  الَمِسيِح.  َيُسوَع  َربِّنا  اْسِم  اأجِل 
نُرِسُل َيُهوذا َوِسيلا الّلذيِن َسَيقول� لَُكْم ُمحَتَوْى 

َهِذِه الرِّسالَِة نَفِسها.

اأْن  َونَحُن  الُقُدُس  وُح  الرُّ اسَتحَسَن  28َفَقِد 

ُأُموِر  ل� نُثِقَل َعَليُكْم بِما ُهَو اأكَثُر ِمْن َهِذِه ال�
ُروِريَِّة: الضَّ

َم لِلاأوثاِن،  29ل� َيْنَبِغي اأْن َتَتناَولوا الطَّعاَم الُمَقدَّ

َم، َواأْن َتبَتِعدوا َعِن  َوالَحيواناِت الَمخُنوَقَة َوالدَّ
نا. الزِّ

ُأُموِر،  ال� َهِذِه  ِمْن  اأنُفَسُكْم  َحِفظُتْم  ذا  َفاإ
تُحِسُنوَن ُصْنعاً.

عافاكُُم اهلُل.

30َوَهَكذا انَطَلَق َبرنابا َوُبولُُس َوَيُهوذا َوِسيلا َوَذَهبوا 

اإلَى اأنطاِكَيَة. َوَجَمُعوا َجماَعَة الُمؤِمِنيَن ُهناَك، َوَسلَُّموا 
َقَراأها الُمؤِمُنوَن ُهناَك، ابَتَهُجوا َكِثيراً  الرِّسالََة. 31َفَلّما 
نَِبيَّْيِن،  َوِسيلا  َيُهوذا  32َوكاَن  ِفيها.  الَِّذي  بِالتَّشِجيِع 
يانِِهْم.  عانِِهْم َوُيَقوِّ ًة َطِويَلًة ُيَشجِّ خَوِة ُمدَّ ثا اإلَى ال�إ َفَتَحدَّ
لَُهما  َتَمنَّى  ُهناَك،  الَوقِت  َبعَض  اأمَضيا  اأْن  33َوَبعَد 

لاَم ِفي َعوَدتِِهما اإلَى الَِّذيَن اأرَسلُوُهما. 34اإلّ�  خَوُة السَّ ال�إ
َر اأْن َيبَقى ُهناَك. 35اأّما ُبولُُس َوَبرنابا َفاأمَضيا  اأنَّ ِسيلا َقرَّ
َبعَض الَوقِت ِفي اأنطاِكَيَة. َوكانا، ُهما َوَكثيروَن َمَعُهما، 

راِن بِها. ُيَعلِّماِن َكِلَمَة الرَّبِّ َوُيَبشِّ

افِتراُق ُبوُلَس َوَبرنابا
36َوَبعَد بِضَعِة اأيّاٍم قاَل ُبولُُس لَِبرنابا: »لَِنذَهْب َونَُزِر 

، َولَْنَر  خَوَة ِفي كُلِّ الُمُدِن الَِّتي اأَذْعنا ِفيها َكِلَمَة الرَّبِّ ال�إ
اأحوالَُهْم. 37َفاأراَد َبرنابا اأْن ُيراِفَقُهما ُيوَحنّا الَِّذي ُيدَعى 
َل األّ� َياأُْخذا َمَعُهما َمْن َتَخلَّى  َمرقَُس. 38لَِكنَّ ُبولَُس َفضَّ
َعنُهما ِفي َبمِفيِليََّة َولَْم ُيراِفْقُهما ِفي الَعَمِل. 39َفَحَدَث 
ِخلاٌف حادٌّ َبيَنُهما، َفافَتَرقا. َفاأَخَذ َبرنابا َمرقَُس َواأبَحرا 
اإلَى قُبُرَص. 40َبيَنما اختاَر ُبولُُس ِسيلا َوغاَدرا، َبعَد اأِن 



1162 أعمال 41:15

. 41َفاجتاَز ُبولُُس ِفي  خَوُة ِفي ِعناَيِة الرَّبِّ اسَتوَدَعُه ال�إ
ياً الَكنائَِس الَِّتي ُهناَك. ُسوِريََّة َوِكيِليْكَيَة، ُمَقوِّ

ِتيُموثاُوُس ُيراِفُق ُبوُلَس َوِسيال

َولِْسَتَرَة. 16  َدرَبَة  اإلَى  اأيضاً  ُبولُُس  َوجاَء 
ُه  اُأمُّ تِيُموثاُوُس،  اْسُمُه  تِلِميٌذ  ُهناَك  َوكاَن 
2َوكاَن   . ُيونانِيٌّ َواأبوُه  بِالَمسيِح،  اآَمَنْت  َيُهوِديًَّة  اْمراأًة 
خَوُة ِفي لِْسَتَرَة َواإيُقونَِيَة َيمَدُحونَُه. 3َفاأراَد ُبولُُس اأْن  ال�إ
َفِر. َفاأَخَذُه َوَخَتَنُه بَِسَبِب  َيصَطِحَب تِيُموثاُوَس ِفي السَّ
الَيُهوِد الَموُجوِديَن ِفي تِلَك الَمناِطِق. َفَقْد كانُوا َجِميعاً 

. َيعِرفُوَن اأنَّ اأباُه ُيونانِيٌّ
4َواأثناَء ُمُروِرِهما بِالُمُدِن، أ كانا ُيَسلِّماِن ال�أحكاَم 

لِلُمؤِمِنيَن.  الُقدِس  ِفي  ُيوُخ  َوالشُّ ُسُل  الرُّ َرها  َقرَّ الَِّتي 
يماِن، َوكانَْت َتنُمو ِفي الَعَدِد  ِت الَكنائُِس ِفي ال�إ 5َفَتَقوَّ

كُلَّ َيوٍم.

ة َدعَوُة ُبوُلَس إَلى َمكُدوِنيَّ
6َواجتازا ِفي َفِريِجيََّة َوَغلاِطيََّة َبعَد اأْن َمَنَعُهما الرُّوُح 

7َولَّما  اأِسّيا.  ُمقاَطَعِة  ِفي  بِالرِّسالَِة  التََّكلُِّم  ِمَن  الُقُدُس 
هاَب اإلَى بِيِثيِنيََّة،  َوَصلا اإلَى ُحُدوِد ِميِسّيا، حاَول� الذَّ
لَِكنَّ ُروَح َيُسوَع لَْم َيَدْعُهما. 8َفَمّرا َعَلى ِميِسّيا َوجاءا 

اإلَى َتراُوَس.
َمكُدونِّياً  َرُجلاً  ُرْؤيا  ِفي  ُبولُُس  َراأى  اللَّيِل  9َواأثناَء 

َيرُجوُه َوَيقوُل: »َتعاَل اإلَى َمكُدونِيََّة َوساِعدنا.«  واِقفاً 
ْؤيا، َبَداأنا َعَلى الَفوِر نَسَعى  10َفَبعَد اأْن َراأى ُبولُُس الرُّ

نّا اأنَّ اهلَل َقْد َدعانا لِكي  لِلُعُبوِر اإلَى َمكُدونِيََّة، َفَقْد َتَيقَّ
َرُهْم. نَُبشِّ

اهِتداُء ِلْيِديَّة
ساُموثراِكي.  اإلَى  ُمباَشَرًة  َتْرواَس  ِمْن  11َفاأبَحْرنا 

ُهناَك  12َوِمْن  نِياُبولِيَس.  اإلَى  اأبَحْرنا  التّالِي  الَيوِم  َوِفي 
َذَهْبنا اإلَى ِفيِليبِّي، َوِهَي اأَهمُّ َمِديَنٍة ِفي َذلَِك الُجزِء ِمْن 

خوة  ال�إ من  جماعات  فيها  الَّتي  المدن  اأي  المدن.  أ 4:16 

المؤمنين.

َفاأمَضْينا  ُرومانِيٌَّة.  ُمسَتوَطَنٌة  َوِهَي  َمكُدونِيََّة،  ُمقاَطَعِة 
َة اأيّاٍم ِفْيها. ِعدَّ

اإلَى  الَمِدْيَنِة  َبّواَبِة  َخَرجنا خاِرَج  ْبِت  السَّ 13َوِفي 

َفَجَلْسنا  لاِة.  لِلصَّ َمكاناً  نَِجَد  اأْن  َتَوقَّْعنا  َحيُث  النَّهِر، 
ُث النِّساَء اللَّواتِي اجَتَمْعَن ُهناَك. 14َوكانَْت  َوَبَداأنا نَُحدِّ
ُهناَك اْمراأٌة ُمَتَعبَِّدٌة هللِ ب اْسُمها لِْيِديَُّة ِمْن َمِديَنِة َثياتِيرا 
اإلَينا، َفَتَح  َفَبيَنما ِهَي تُصِغي  أْقِمَشِة.  َتعَمُل في َبيِع ال�
َدْت  الرَّبُّ َقلَبها لَِتنَتِبَه اإلَى َكلاِم ُبولَُس. 15َوَبعَد اأْن َتَعمَّ
َتعَتِبُرونَِني  كُنُتْم  »اإذا  َوقالَْت:  َرَجتنا  َبيِتها  َواأهُل  ِهَي 
، َفَتعالَوا َواأِقيُموا ِفي َبيِتي.« َفاأقَنَعتنا  ُمؤِمَنًة َحّقاً بِالرَّبِّ

قاَمِة ِفي َبيِتها. بِال�إ

جن ُبوُلُس َوِسيال ِفي السِّ
لاِة،  16َوَبيَنما كُنّا ذاَت َيوٍم ذاِهَبيِن اإلَى َمكاِن الصَّ

قاَبَلْتنا جارَيٌة ِفيها ُروُح َتبِصيٍر، كانَْت تُِدرُّ ِربحاً َوِفيراً 
َعَلى اأصحابِها بِِقراَءِة الَبخِت. 17َفَتِبَعْتنا نَحُن َوُبولَُس 
! َوُهْم  َوِهَي َتصُرُخ: »َهُؤل�ِء الرِّجاُل ُهْم َعبيُد اهلِل الَعِليِّ
اأيّاماً  َهذا  18َوَفَعَلْت  الَخلاِص!«  َطِريَق  لَُكْم  ُيعِلُنوَن 
َكِثيَرًة. لَِكنَّ ُبولَُس انَزَعَج َكِثيراً، َفالَتَفَت َوقاَل لِلرُّوِح: 
ِمنها،«  َتخُرَج  اأْن  الَمِسيِح  َيُسوَع  بِاْسِم  اآُمُرَك  »اأنا 

َفَخَرَج ِمنها َفوراً.
19َفَلّما َراأى اأصحاُبها اأنَّ ما كانُوا َيعَتِمُدوَن َعَلْيِه 

َوِسيلا  بُِبولَُس  اأمَسُكوا  َقْد ضاَع،  الماِل  َكسِب  ِفي 
20َوِعنَدما  لُطاِت.  السُّ اأماَم  وِق  السُّ اإلَى  وُهما  َوَجرُّ
ُجلاِن  الرَّ »َهذاِن  قالُوا:  الُقضاِة  اأماَم  اأحَضُروُهما 
َيُهوِديّاِن، َوُهما ُيِثيراِن الَبلَبَلَة ِفي َمِديَنِتنا، 21َوَيدُعواِن 
اأْن  اأْو  نَقَبَلها  اأْن  َكُرومانِيِّيَن  لَنا  َيُجوُز  ل�  عاداٍت  اإلَى 

نُماِرَسها.«
َق  22َوانَضمَّ اإلَْيِهُم النّاُس ِفي الُهُجوِم َعَليِهما. َفَمزَّ

 . الُقضاُة ثِياَب ُبولَُس َوِسيلا، َواأَمُروا بَِضْربِِهما بِالِعِصيِّ
جِن،  بِِهما ِفي السِّ األَقوا  َكِثيراً،  اأْن َضَرُبوُهما  23َوَبعَد 

جاَن بِاأْن ُيراِقْبُهما َجيِّداً. َواأَمُروا السَّ

َدٌة هلل. لَيَسْت َيهوديًّة لَِكنَُّها كانَْت ُمتاثِّرًة  ب 14:16 اْمرأٌة ُمَتَعبِّ

. يماِن الَيُهوِديِّ بِال�إ
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أمَر الّصاِرَم، األَقى  جاُن َهذا ال� ى السَّ 24َوَبعَد اأْن َتَلقَّ

نزانَِة الّداِخِليَِّة، َوَثبََّت اأقدامُهما َبيَن لَوَحيِن  بِِهما ِفي الزِّ
َخَشِبيَّْيِن َكِبيَريِن.

25َونَْحَو ُمنَتَصِف اللَّيِل، كاَن ُبولُُس َوِسيلا ُيَصلِّياِن 

اإلَيِهما.  َيسَتِمُعوَن  الَمساِجيُن  َوكاَن  هلِل.  َوُيَرنِّماِن 
جِن،  26َوَفجاأًة َحَدَث ِزلزاٌل َكِبيٌر ِجّداً َهزَّ اأساساِت السِّ

أبواُب كُلُّها َعَلى الَفوِر، َوانَحلَّْت َسلاِسُل  َفانَفَتَحِت ال�
اأبواَب  َراأى  َولَّما  جاُن.  السَّ 27َفاْسَتيَقَظ  الَجِميِع. 
جِن َمفُتوَحًة، َظنَّ بِاأنَّ الَمساِجيَن َقْد َهَرُبوا. َفاْسَتلَّ  السِّ
َسيَفُه لَِكي َيقُتَل نَفَسُه. أ 28لَِكنَّ ُبولَُس َصَرَخ َوقاَل لَُه: 

»ل� تُؤِذ نَفَسَك! َفَنحُن َجِميعاً ُهنا.«
ّجاُن َمشاِعَل، َوانَدَفَع اإلَى الّداِخِل.  29َفَطَلَب السَّ

َيرَتِجُف  َوُهَو  َوِسيلا  ُبولَُس  اأماَم  أْرِض  ال� َعَلى  َوَوَقَع 
 ، َخوفاً. 30ثُمَّ قاَدُهما اإلَى الخاِرِج َوَساأَل: »يا َسيِِّديَّ

ماذا َينَبغي اأْن اأفَعَل لَِكي اأحُصَل َعَلى الَخلاِص؟«
اأنَت  31َفاأجاباُه: »اآِمْن بِالرَّبِّ َيُسوَع، َوَسَتخلُُص 

بِِرسالَِة  َبيِتِه  ِفي  الَِّذيَن  َمَع كُلِّ  َوعائَِلُتَك.« 32َوَكلَّماُه 
ّجاُن ِفي تِلَك الّساَعِة ِمَن اللَّيِل  . 33َواأَخَذُهما السَّ الرَّبِّ
َد ُهَو َوَجِميُع اأفراِد عائَِلِتِه.  َوَغَسَل ُجُروَحُهما، ثُمَّ َتَعمَّ
َم لَُهما الطَّعاَم،  ّجاُن في َبيِتِه، َوَقدَّ 34َواسَتضاَفُهما السَّ

َُّه َقْد اآَمَن بِاهلِل. أن َوابَتَهَج َمَع َجِميِع اأفراِد عائَِلِتِه، لِ�
باُح، اأرَسَل الُقضاُة ُجُنوداً َيُقولُوَن  35َولَّما َحلَّ الصَّ

ّجاِن: »اأطِلْق َسراَح َهَذيِن الرَُّجَليِن.« لِلسَّ
ّجاُن لُِبولَُس: »لََقْد اأرَسَل الُقضاُة اأمراً  36َفقاَل السَّ

آَن َواْذَهبا بَِسلاٍم.« بِاإطلاِق َسراِحُكما، َفاخُرجا ال�
َمراأًى  َعَلى  لِلُجُنوِد: »َضَرُبونا  قاَل  ُبولَُس  37لَِكنَّ 

اأنَّنا ُمواِطناِن  َمَع  َذنباً،  َعَلينا  ُيثِبُتوا  اأْن  النّاِس ُدوَن  ِمَن 
آَن  ال� ُهُم  َوها  جِن.  السِّ ِفي  بِنا  األُقوا  ثُمَّ  ُرومانِيِّاِن، ب 
اأْن  لَْن َيُكوَن! َعَليِهْم  اأْن َيصِرفُونا ِسّراً؟ َوَهذا  ُيِريُدوَن 

َياأْتُوا بِاأنُفِسِهْم َوُيخِرُجونا.«

للاعدام  َّه كان سيتعرَّض  أن ل� أ 27:16 لكي يقتل نفسه. ذلك 

لو هرب السجناء.
يمنع  الروماني  القانون  مواطنان رومانّيان. كان  ب 37:16 

ضرب السجين الروماني قبل محاكمته.

38َفاأبَلَغ الُجُنوُد الُقضاَة بَِهذا الَكلاِم. َفَلّما َسِمُعوا 

اأنَّ ُبولَُس َوِسيلا ُمواِطناِن ُرومانِّياِن، خافُوا. 39َفجاُءوا 
َواعَتَذُروا، ثُمَّ اأخَرُجوُهما، َوَرَجوُهما اأْن ُيغاِدرا الَمِديَنَة. 
جِن، َذَهبا اإلَى َبيِت لِيَديا. َوِعنَدما  40َفَلّما َخَرجا ِمَن السِّ

عاُهْم ثُمَّ انَصَرفا. خَوَة ُهناَك، َشجَّ َراأيا ال�إ

ُبوُلُس َوِسيال ِفي َتساُلوِنيِكي

اأْمِفْيُبولِيَس 17  َمِديَنَتي  َعْبَر  ساَفرا  اأْن  َوَبعَد 
َتسالُونِيِكي،  َمِديَنِة  اإلَى  َوَصلا  َواأُبولُونِيََّة، 
َحيُث ُيوَجُد َمجَمٌع لِلَيُهوِد. 2َفَدَخَل ُبولُُس اإلَى الَمجَمِع 
َكعاَدتِِه. َوناَقَشُهْم ِفي الِكتاِب َثلاَثَة ُسُبوٍت. 3َوَشَرَح 
لَُهْم ُمثِبتاً اأنَُّه كاَن ِمَن اللاِزِم اأْن َيَتاألََّم الَمِسيُح َواأْن َيُقوَم 
ِمَن الَموِت. َوقاَل ُبولُُس: »اإنَّ َيُسوَع َهذا الَِّذي اُأناِدي 
وا اإلَى  بِِه لَُكْم ُهَو الَمِسيُح.« 4َفاْقَتَنَع َبعُضُهْم، َوانَضمُّ
ُبولَُس َوِسيلا. َكما انَضمَّ اإلَْيِهْم َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن الُيونانِيِّيَن 
النِّساِء  ِمَن  بَِقِليٍل  لَيَس  َعَدٍد  اإلَى  ضاَفِة  بِال�إ أتِقياِء، ج  ال�

الباِرزاِت في الُمْجَتَمِع.
َبعَض  َفَجَمُعوا  الَحَسُد.  َفاأَكَلُهُم  الَيُهوُد  5اأّما 

َواأثاُروا  َوَشكَّلُوا ِعصاَبًة،  وِق،  السُّ ِمَن  ال�أشراِر  الرِّجاِل 
اأْن  َوحاَولُوا  ياُسوَن.  َبيَت  َوهاَجُموا  الَمِديَنِة  ِفي  َشَغباً 
عِب.  الشَّ اإلَى  ُيخِرُجوُهما  لَِكي  َوِسيلا  ُبولَُس  َيِجُدوا 
خَوِة اأماَم  6َفَلّما لَْم َيِجُدوُهما، َجرُّوا ياُسوَن َوَبعَض ال�إ

ُسلطاِت الَمِديَنِة، َوَصَرُخوا َوقالوا: »َهُؤل�ِء ُهُم الَِّذيَن 
اإلَى  َوَقْد َوَصلُوا  العالَِم.  اأنحاِء  الِفَتَن ِفي َجِميِع  اأثاُروا 
ُهنا، 7َفاْسَتضاَفُهْم ياُسوُن ِفي َبيِتِه. َوُهْم َيفَعلُوَن اُأُموراً 
اآَخَر  َمِلكاً  ُهناَك  اأنَّ  ُعوَن  َوَيدَّ الَقيَصِر،  اأحكاَم  تُخالُِف 

ُهَو َرُجٌل اْسُمُه َيُسوُع.«
َهذا،  لَِسماِع  الَمِديَنِة  َوُسلُطاُت  النّاُس  8َفَتضاَيَق 

9ثُمَّ اأَخُذوا َكفالًَة ِمْن ياُسوَن َوالَبِقيَِّة َواأخَلوا َسِبيَلُهْم.

ُبوُلُس َوِسيال ِفي ِبْيِريَّة
َوِسيلا  ُبولَُس  بَِترِحيِل  الَفوِر  َعَلى  خَوُة  ال�إ 10َفقاَم 

لَيلاً اإلَى َمِديَنِة بِْيِريََّة. َوِعنَدما َوَصلا اإلَى ُهناَك، َدَخلا 

لَِكنَُّهْم  َيُهودّي  اأصٍل  ِمْن  لَيُسوا  األتِقياء.  الُيوناِنيِّين   4:17
ج 

. يماِن الَيُهوِديِّ ُمتاثُِّروَن بِال�إ
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. 11َوكاَن الَموُجوُدوَن ُهناَك اأنَبَل  اإلَى الَمجَمِع الَيُهوِديِّ
ِمَن الَِّذيَن ِفي َمِديَنِة َتسالُونِيِكي، َفَتجاَوُبوا َمَع الرِّسالَِة 
لَِيَروا  َيوٍم  كُلَّ  الِكتاَب  َيدُرُسوَن  َوكانُوا  بالٍِغ.  باهِتماٍم 
ُأُموُر الَِّتي قالَها ُبولُُس َصِحيَحًة. 12َونَِتيَجًة  اإْن كانَِت ال�
ِمَن  َكِبيٌر  َعَدٌد  اآَمَن  َكما  َكِثيُروَن.  َيُهوٌد  اآَمَن  لَِذلَِك 

النِّساِء الُيونانِّياِت الباِرزاِت، َوِمَن الرِّجاِل الُيونانِيِّيَن.
13َفَلّما َعِلَم الَيُهوُد ِفي َمِديَنِة َتسالُونِيِكي اأنَّ ُبولَُس 

ُيناِدي بِِرسالَِة اهلِل اأيضاً ِفي َمِديَنِة بِيِريََّة، َذَهُبوا اإلَى ُهناَك 
َوُيَحرُِّضونَُهْم. 14َفاأرَسَل  النّاَس  ُيَهيُِّجوَن  َوَبَداُأوا  اأيضاً، 
خَوُة ُبولَُس اإلَى ساِحِل الَبحِر. لَِكنَّ ِسيلا َوتِيُموثاُوُس  ال�إ
َبِقيا ُهناَك. 15اأّما الَِّذيَن راَفُقوا ُبولَُس َفاأَخُذوُه اإلَى َمِديَنِة 
وا َتعِليماٍت ِمْن ُبولَُس اإلَى ِسيلا َوتِيُموثاُوَس  اأثِينا. َوَقْد َتَلقَّ

لَِكْي َيلَحُقا بِِه ِفي اأسَرِع َوقٍت ُممِكٍن، ثُمَّ َمَضوا.

ُبوُلُس ِفي أِثينا
16َوَبيَنما كاَن ُبولُُس َينَتِظُرُهما، انَزَعَج ِفي اأعماِق 

الَمِديَنُة  َتمَتِلُئ  َحدٍّ  اأيِّ  اإلَى  ل�َحَظ  ِعنَدما  نَفِسِه 
أتِقياَء ِفي  ْيَن ال� بِال�أصناِم. 17َفراَح ُيَكلُِّم الَيُهوَد َوالُيونانِيِّ
وِق كُلَّ َيوٍم. الَمجَمِع، َوالنّاَس الَّذيَن َيِجُدُهْم في السُّ

ْيَن ب  واِقيِّ َوالرِّ أبِيُقوِريِّْيَن أ  ال� الَفلاِسَفِة  َبعُض  18َفَبَداأ 

َيُقولَُه  اأْن  ُيِريُد  الَِّذي  »ما  َبعُضُهْم:  َوقاَل  ُيجاِدلُونَُه، 
َهذا الثَّْرثاُر؟« َوقاَل اآَخُروَن: »َيبُدو اأنَُّه َيَتَكلَُّم َعْن اآلَِهٍة 

ُر بَِيُسوَع َوبِالِقياَمِة. َُّه كاَن ُيَبشِّ أن َغِريَبٍة.« قالُوا َهذا لِ�
19َفاأَخُذوُه َواأحَضُروُه اإلَى َمجِلِس اأِرُيوَس باُغوَس ج 

التَّعِليُم  َهذا  ُهَو  ما  تُخِبَرنا  بِاأْن  َتسَمُح  »َهْل  َوقالُوا: 
ُث  َتَتَحدَّ 20َفاأنَت  النّاِس؟  َعَلى  َتعِرُضُه  الَِّذي  الَجِديُد 
َهِذِه  َتعِنيِه  ما  نَفَهَم  اأْن  َونُِريُد  َعنّا،  َغِريَبٍة  اُأُموٍر  َعْن 
أثِيِنيُّوَن َوال�أجانُِب الّساِكُنوَن ُهناَك  ُأُموُر.« 21َوكاَن ال� ال�
َغيَر الَحِديِث َعْن  َيقُضوَن كُلَّ َوقِتِهْم ل� َيفَعلُوَن َشيئاً 

َشيٍء َجِديٍد، اأْو ال�سِتماِع اإلَى َشيٍء َجِديٍد.
22حيَنِئٍذ، َوَقَف ُبولُُس اأماَم اأرُيوَس باُغوَس َوقاَل: »يا 

رِجاَل اأثِْينا، ل�َحظُت اأنَُّكْم ُمَتَديُِّنوَن ِجّداً ِفي كُلِّ َشيٍء. 

أ 18:17 األِبيُقوِريِّْين. نسبًة اإلَى اأبيقور )341–270 ق. م.(

ْين. اأتباع الفيلسوف زِنون )336–246 ق. م.( واِقيِّ 18:17 الرِّ
ب 

ج 19:17 َمجِلس أِرُيوس باُغوس. مجلس شيوخ وقادة اأثينا.

لُْت ِفي الَمِديَنِة َوَراأيُت َمعُبوداتُِكْم، َفَوَجْدُت  23َفَقْد َتَجوَّ

لٍَه َمجُهوٍل.‹ َفاأنا  َمذَبحاً كُِتَب َعَليِه: ›َهذا الَمذَبُح ل�إ
اُأناِدي لَُكْم اإذاً بَِمْن َتعُبُدونَُه َواأنُتْم َتجَهلُونَُه.

لَُه الَِّذي َخَلَق العالََم َوكُلَّ ما ِفيِه. َوبِما  24»َوُهَو ال�إ

نَُّه ل� َيسُكُن ِفي َمعابَِد ِمْن  أْرِض، َفاإ ماِء َوال� اأنَُّه َربُّ السَّ
ُصنِع النّاِس، 25َول� ُيخَدُم بِاأيِدي النّاِس َكما لَو كاَن 
الَحياَة  الَجِميَع  ُيعِطي  الَِّذي  َوُهَو  اإلَى َشيٍء.  ُمحتاجاً 
الَبَشِر  اأجناِس  كُلَّ  26َخَلَق  اآَخَر.  َشيٍء  َوكُلَّ  َوالنَّفَس 
َد  أْرَض كُلَّها. َوَحدَّ ِمْن اإنساٍن واِحٍد، لَِكْي َيسُكُنوا ال�

أوقاَت َوالُحُدوَد الَِّتي َسَيِعيُش ِفيها كُلُّ َشعٍب. ال�
27»َخَلَقُهْم لَِكْي َيسَعوا اإلَى اهلِل، َفَلَعلَُّهْم ُيَفتُِّشوَن 

َعنُه َفَيِجُدوُه. َغيَر اأنَُّه لَيَس َبعيداً َعْن اأيِّ واِحٍد ِمنّا.

› اإْذ ِفيِه نَحيا  28  
   َونََتَحرَُّك

   َونُوَجُد.‹

َوَكما قاَل اأيضاً َبعُض ُشَعرائُِكْم:

› اإنَّنا اأبناُؤُه.‹   

29»َفِبما اأنَّنا اأبناُء اهلِل، ل� َينَبغي َعلينا اأْن نَُظنَّ اأنَّ 

ِة اأِو الَحَجِر، اأْو اأيِّ َشيٍء  َهِب اأِو الِفضَّ َجوَهَر اهلِل َكالذَّ
نساُن بَِمهاَرتِِه َوَخيالِِه.« ُيَشكِّلُُه ال�إ

30َوتاَبَع َيقوُل: »لََقْد َتغاَضى اهلُل ِفيما َمَضى َعْن 

نَُّه َياأُْمُر النّاَس ِفي كُلِّ َمكاٍن  آَن َفاإ اأوقاِت الَجهِل. اأّما ال�
َد َيوماً َسَيِدْيُن ِفيِه العالََم بِالَعدِل  بِاأْن َيُتوُبوا. 31َفَقْد َحدَّ
َم ُبرهاناً َعَلى َهذا لِلَجِميِع  بِواِسَطِة اإنساٍن اختاَرُه. َوَقدَّ

اإذ اأقاَمُه ِمَن الَموِت.«
َسِخَر  الَموِت،  ِمَن  الِقياَمِة  َعِن  َسِمُعوا  32َفَلّما 

ْثنا بِالَمِزيِد َعْن َهذا  َبْعُضُهْم، لَِكنَّ اآَخِريَن قالُوا: »َحدِّ
ِمنُهُم  َبعضاً  34لَِكنَّ  ُبولُُس.  33َفَتَرَكُهْم  َبْعُد!«  ِفيما 
اأَحُد  َوُهَو  ِدُيونِيْسُيوُس،  َهُؤل�ِء  َوِمْن  َواآَمَن.  اإلَيِه  انَضمَّ 
اأعضاِء َمجِلِس اأِرُيوَس باُغوَس، َوامَراأٌة اْسُمها داَمِرَس، 

َواآَخُروَن َمَعُهما.
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َبعَد َهذا، غاَدَر ُبولُُس َمِديَنَة اأثِينا، َوَذَهَب 18 
اإلَى َمِديَنِة كُوُرنثُوَس. 2َوقاَبَل ُهناَك َيُهوِديّاً 
راً ِمْن  اْسُمُه اأِكيلا، َوُهَو ِمْن ُبنُطَس. َوكاَن َقْد جاَء ُمَؤخَّ
اإيطاليا َمَع َزوَجِتِه بِِريْسِكّلا. َوَسَبُب َرِحيِلِهما َعْن اإيطاليا 
ُهَو اأنَّ كُلُوِدُيوَس اأَمَر بِاأْن ُيغاِدَر كُلُّ الَيُهوِد ُروما. َفَذَهَب 
أنَّ ِحرَفَتُه َوِحرَفَتُهما واِحَدٌة، َفَقْد  ُبولُُس لُِرؤَيِتِهما. 3َولِ�
َبِقَي َوَعِمَل َمَعُهما، اإْذ كانا صانَِعْي ِخياٍم. 4َوكاَن ِفي 
كُلِّ َسبٍت ُيناِقُش النّاَس ِفي الَمجَمِع، ُمحاِول�ً اأْن ُيقِنَع 

الَيُهوَد َوالُيونانِيِّْيَن.
َمكُدونِيََّة،  ِمْن  َوتِيُموثاُوُس  ِسيلا  َوَصَل  5َوِعنَدما 

لِلَيُهوِد  َكرََّس ُبولُُس كُلَّ َوقِتِه للَتبشيِر بَِكِلَمِة اهلِل ُمَبيِّناً 
اأنَّ َيُسوَع ُهَو الَمِسيُح. 6َفَلّما عاَرُضوُه َوَشَتُموُه، نََفَض 
َملابَِسُه، َوقاَل لَُهْم: »َدُمُكْم َعَليُكْم َوحَدكُْم! َواأنا لَسُت 

ُه اإلَى َغيِر الَيُهوِد.« آَن َفصاِعداً َساأَتَوجَّ َملُوماً. َوِمَن ال�
7َوَتَرَك ُبولُُس الَمكاَن، َوَذَهَب اإلَى َبيِت َرُجٍل اْسُمُه 

ُمَتَعبِّداً هلِل، أ َوَبيُتُه  تِيتُيوُس ُيوْسُتوُس. َوكاَن َهذا َرُجلاً 
بِِجواِر الَمجَمِع. 8َفاآَمَن ْكِريسُبُس قائُِد الَمجَمِع َمَع كُلِّ 
ْيَن الَِّذيَن  . َكما اآَمَن َكِثيُروَن ِمَن الُكوِرنِثيِّ عائَِلِتِه بِالرَّبِّ

ُدوا َجِميعاً. َسِمُعوا ُبولَُس َوَتَعمَّ
9َوذاَت لَيَلٍة قاَل الرَّبُّ لُِبولَُس ِفي ُرؤيا: »ل� َتَخْف. 

َبْل َتَكلَّْم، َول� َتصُمْت. 10َفاأنا َمَعَك. َولَْن ُيهاِجَمَك 
اأشخاصاً  الَمِديَنِة  َهِذِه  ِفي  لِي  أنَّ  لِ� َفُيؤِذيَك،  اأَحٌد 
َنِة، َوُهَو ُيَعلُِّم  َكِثيِريَن.« 11َفَبِقَي ُبولُُس َسَنًة َونِصَف السَّ

َكِلَمَة اهلِل َبيَنُهْم.

ُبوُلُس أماَم غالُيون
12ِعنَدما كاَن غالُيوُن حاِكماً َعَلى ُمقاَطَعِة اأخائِيََّة، 

َد الَيُهوُد ُجُهوَدُهْم ِفي الُهُجوِم َعَلى ُبولَُس. َواأَخُذوُه  َوحَّ
اإلَى الَمحَكَمِة. 13َوقالُوا: »اإنَّ َهذا الرَُّجَل ُيقِنُع النّاَس 

ِريَعَة.« بِاأْن َيعُبُدوا اهلَل بَِطِريَقٍة تُخالُِف الشَّ
ِعنَدما قاَل  َيَتَكلََّم  اأْن  َوْشِك  ُبولُُس َعَلى  14َوكاَن 

ما  ُمخالََفٍة  َمساألََة  َهِذِه  كانَْت  »لَْو  لِلَيُهوِد:  غالُيوُن 
اأيُّها  لَُكْم  اأسَمَح  اأْن  َمعُقول�ً  لَكاَن  َخِطَرٍة،  َجِريَمٍة  اأْو 

. يماِن الَيُهوِديِّ دًا هلل. لَيَس َيُهوِديّاً لَِكنَُّه ُمتاثٌِّر بِال�إ أ 7:18 ُمَتَعبِّ

بُِمْصَطَلحاٍت  َتَتَعلَُّق  َمساألٌَة  اأنَّها  بِما  15لَِكْن  الَيُهوُد. 
َواأسماٍء َوبَشِريَعِتُكْم اأنُتْم، َفعالُِجوها بِاأنُفِسُكْم. اأّما اأنا 
َفلا اُأِريُد اأْن اأقِضَي ِفي ِمثِل َهِذِه الَمسائِِل.« 16َوَطَرَدُهْم 

ِمَن الَمحَكَمِة.
الَمجَمِع،  َرئِيِس  بُِسوستانِيَس  الَجِميُع  17َفاأمَسَك 

ُيبِد  َفَلْم  غالُيوُن  اأّما  الَمحَكَمِة.  اأماَم  َيْضِرُبونَُه  َوراُحوا 
اأيَّ اهِتماٍم بَِذلَِك.

ة َعوَدُة ُبوُلَس إَلى أنطاِكيَّ
اسَتاأَْذَن  ثُمَّ  َكِثيَرًة.  اأيّاماً  ُهناَك  ُبولُُس  18َوَبِقَي 

َواأِكيلا.  بِريِْسِكّلا  بُِصحَبِة  ُسوِريََّة  اإلَى  َواأبَحَر  خَوَة،  ال�إ
َكنَخْريا،  َمِديَنِة  ِفي  َشعَرهُ ب  َحَلَق  َقْد  ُبولُُس  َوكاَن 
َُّه كاَن َقْد نََذَر نَْذراً. 19َفَوَصلُوا اإلَى َمِديَنِة اأَفُسَس،  أن لِ�
َوَتَرَكُهما ُهناَك. ثُمَّ َدَخَل اإلَى الَمجَمِع لُِيناِقَش الَيُهوَد. 
َد اإقاَمَتُه ُهناَك َمَعُهْم، لَْم  20َوِعنَدما َطَلُبوا ِمنُه اأْن ُيَمدِّ

َساأُعوُد  اهلُل  ُيغاِدُر: »اإْن شاَء  َوُهَو  قاَل  َيقَبْل. 21لَِكنَُّه 
اإلَيُكْم.« ثُمَّ اأبَحَر ِمْن َمِديَنِة اأَفُسَس.

22َولَّما َوَصَل اإلَى َمِديَنِة َقْيَصِريََّة، َذَهَب اإلَى َمِديَنِة 

اأنطاِكيََّة.  اإلَى َمِديَنِة  الُقدِس َوَسلََّم َعَلى الَكِنيَسِة، ثُمَّ 
ُهناَك غاَدَر، َوساَفَر ِمْن َمكاٍن  23َوَبعَد اأْن اأمَضى َوقتاً 

كُلَّ  ياً  ُمَقوِّ َوَفِريِجيََّة،  َغلاِطيََّة  ُمقاَطَعتْي  ِفي  اآَخَر  اإلَى 
اأتباِع الَمسيِح.

ة )كورنثوس( وُس ِفي أَفُسَس َوأخاِئيَّ أُبلُّ
اأُبلُّوُس،  َيُهوِديٌّ اْسُمُه  اأَفُسَس  َمِديَنِة  اإلَى  24َوجاَء 

َعِميَقٌة  َمعِرَفٌة  لَُه  سَكنَدِريَِّة  ال�إ ِمَن  ٌف  ُمَثقَّ َرُجٌل  َوُهَو 
كاَن   . الرَّبِّ َطِريِق  ِفي  َتعليماً  ى  َتَلقَّ 25َوَقْد  بِالُكُتِب، 
َتعليماً  َيُسوَع  َعْن  َوُيَعلُِّم  بَِحماسٍ ج  ُث  َيَتَحدَّ اأُبلُّوُس 
ُيوَحنّا.  َمعُموِديََّة  اإلّ�  َيعِرُف  َيُكْن  لَْم  اأنَُّه  َمَع  َسليماً، 
ُث بُِجراأٍة ِفي الَمجَمِع. َفَلّما َسِمَعُه اأِكيلا  26َوكاَن َيَتَحدَّ

بَِشكٍل  اهلِل  َطِريَق  لَُه  َوَشَرحا  اأَخذاُه جانِباً،  َوبِِريْسِكّلا 
. اأَدقَّ

لمتلطبات شريعة  بولس  اإتمام  علامة  حلق شعره.  ب 18:18 

النذير. انظر كتاب العدد 5:6، 18.
ج 25:18 بحماس. اأْو »ملتهباً بِالروح.«
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ُمقاَطَعِة  اإلَى  هاِب  الذَّ ِفي  َرغَبِتِه  َعْن  َعبََّر  27َولَّما 

ُهناَك  التَّلاِميِذ  اإلَى  َوَكَتُبوا  خَوُة،  ال�إ َعُه  َشجَّ اأخائِيََّة، 
ُبوا بِِه. َفَلّما َوَصَل، كاَن َعوناً َكِبيراً  ُيوُصونَُهْم اأْن ُيَرحِّ
لِلَِّذيَن اآَمُنوا ِمْن ِخلاِل النِّعَمِة، 28اإْذ كاَن َيهِزُم الَيُهوَد 
ِفي الُمناَظراِت الَعَلِنيَِّة ُمَبرِهناً ِمَن الُكُتِب اأنَّ َيُسوَع ُهَو 

الَمِسيُح.

ُبوُلُس ِفي أَفُسس

كُوُرنثُوَس، 19  َمِديَنِة  ِفي  اأُبلُّوُس  كاَن  َوَبيَنما 
ارَتَحَل ُبولُُس ِفي الَمناِطِق الّداِخِليَِّة، َوجاَء 
اإلَى َمِديَنِة اأَفُسَس. َفَوَجَد ُهناَك َبعَض التَّلاِميِذ، 2َفقاَل 

لَُهْم: »َهْل َقِبْلُتِم الرُّوَح الُقُدَس لَّما اآَمنُتْم؟«
ُروٌح  ُيوَجُد  بِاأنَُّه  َسِمعنا  َحتَّى  »َول�  لَُه:  َفقالُوا 

قُُدٌس!«
قالُوا:  اإذاً؟«  ْدتُْم  َتَعمَّ َمعُموِديٍَّة  »َفِباأيِّ  3َفقاَل: 

»بَِمعُموِديَِّة ُيوَحنّا.«
َعَلى  َمبِنيًَّة  ُيوَحنّا  َمعُموِديَُّة  ُبولُُس: »كانَْت  4قاَل 

اأْي  َبعَدُه،  آتِي  بِال� ُيؤِمُنوا  اأْن  النّاَس  َدعا  َوَقْد  التَّوَبِة. 
بَِيُسوَع.«

َيُسوَع.  الرَّبِّ  بِاْسِم  ُدوا  َتَعمَّ َهذا،  َسِمُعوا  5َفَلّما 

الُقُدُس  الرُّوُح  َحلَّ  َعَليِهْم،  َيَديِه  ُبولُُس  َوَضَع  6َولَّما 

َوَيَتَنبَّاُأوَن.  اُأْخَرى  بِلُغاٍت  َيَتَكلَُّموَن  َوَبَداُأوا  َعَلِيِهْم، 
7َوكانُوا نَحَو اثَني َعَشَر َرُجلاً.

َة َثلاَثِة  8َوَدَخَل ُبولُُس الَمجَمَع، َوَتَكلََّم بُِجراأٍة ُمدَّ

9لَِكنَّ  اهلِل.  بَِمَلُكوِت  الَيُهوَد  َوُمقِنعاً  ُمجاِدل�ً  اأْشُهٍر، 
شاتِميَن  ُيؤِمُنوا  اأْن  َفَرَفُضوا  َعِنيداً،  كاَن  َبعَضُهْم 
اأتباَع  َواأَخَذ  ُبولُُس،  َفَتَرَكُهْم  النّاِس.  اأماَم  »الطَِّريَق« أ 
ِفي  ُمناَقشاٌت  َيوٍم  كُلِّ  ِفي  لَُه  َوكانَْت  َمَعُه.  َيُسوَع 
َحتَّى  عاَميِن،  نَحَو  َذلَِك  10َواسَتَمرَّ  تِيرانَُّس.  َمدَرَسِة 
اإنَّ كُلَّ الّساِكِنيَن ِفي اأِسّيا، َيُهوداً َوَغيَر َيُهوٍد، َسِمُعوا 

. ِرسالََة الرَّبِّ

المؤمنين  َعَلى َجماَعِة  ُيطلق  الَّذي كان  ال�سم  أ 9:19 الطريق. 

المسيحييَن في مرحلة النشوء. اأيضاً في العدد 23.

أوالُد َسكاوا
11َوَصَنَع اهلُل ُمعِجزاٍت َغيَر عاِديٍَّة َعَلى َيِد ُبولَُس. 

12َفكانَْت َحتَّى الَمناِديُل َوِقَطُع الُقماِش الَِّتي َتلِمُسُه، 

اأمراِضِهْم، َوَتخُرُج  َفُيشَفوَن ِمْن  تُوَضُع َعَلى الَمرَضى 
يَرُة ِمنُهْم. رِّ أرواُح الشِّ ال�

َوَيطُرُدوَن  لُوَن  َيَتَجوَّ الَِّذيَن  الَيُهوِد  َبعُض  13َفحاَوَل 

أرواَح اأْن َيسَتخِدُموا اْسَم الرَّبِّ َيُسوَع َمَع الَمسُكونِيَن  ال�
يَرٍة. َفكانُوا َيُقولُوَن: »اأنا اآُمُرَك بِاْسِم َيُسوَع  بِاأرواٍح ِشرِّ
لَِرئيِس  اأول�ٍد  َسبَعُة  ُبولُُس.« 14َوكاَن  بِِه  ُيناِدي  الَِّذي 

َكَهَنٍة َيُهوِديٍّ اْسُمُه َسكاوا َقْد َفَعلوا َذلَِك.
يُر: »اأنا اأعَلُم َمْن ُهَو َيُسوُع،  رِّ 15َفقاَل لَُهُم الرُّوُح الشِّ

َواأعِرُف ُبولَُس، لَِكْن َمْن اأنُتْم؟« 16َوَهَجَم َعَليِهُم الرَُّجُل 
َجِميعاً،  َوَغَلَبُهْم  َعَليِهْم  َفَقِدَر  ْيٍر،  ِشرِّ بُِروٍح  الَمسُكوُن 

َحتَّى اإنَُّهْم َهَرُبوا ِمْن َذلَِك الَبيِت ُعراًة وُمَجرَِّحْيَن.
ْيَن  َوالُيونانِيِّ الَيُهوِد  كُلِّ  َبيَن  الَخَبُر  َهذا  17َوانَتَشَر 

الَخوُف،  َفَتَملََّكُهُم  اأَفُسَس،  َمِديَنِة  ِفي  الّساِكِنيَن 
ِمَن  َكِثيُروَن  النّاِس. 18َوجاَء  َبيَن  َيُسوَع  اْسُم  َد  َوَتَمجَّ
كانُوا  الَِّتي  ْيَرِة  رِّ الشِّ ُأُموِر  بِال� َعَلناً  ُمعَتِرِفيَن  اآَمُنوا  الَِّذْيَن 
َيقَتِرفُونَها. 19َوَجَمَع َكِثيُروَن ِمَن الَِّذيَن كانُوا ُيماِرُسوَن 
حَر كُُتَبُهْم، َواأحَرقُوها اأماَم الَجِميِع. َوِعنَدما ُحِسَبْت  السِّ
ِقيَمُة الُكُتِب، َوَجُدوا اأنَّها تُساِوي َخمِسْيَن األَف ِقطَعٍة 
الرَّبِّ َعَلى نِطاٍق  َكِلَمُة  انَتَشَرْت  يٍَّة. ب 20َوَهَكذا  ِفضِّ

واِسٍع، َواْشَتدَّ َتاأْثِيُرها.

ُط ِلِرحَلِة ُروما ُبوُلُس ُيَخطِّ
ُمقاَطَعَتْي  ِفي  َيُمرَّ  اأْن  ُبولُُس  َر  َقرَّ َذلَِك،  21َبعَد 

َمكُدونِيََّة َواأخائِيََّة ِفي َطِريِقِه اإلَى َمِديَنِة الُقدِس. َوقاَل: 
ُروما  اإلَى  اأْذَهَب  اأْن  َيْنَبغي  ُهناَك،  اإلَى  َذهابِي  »َبعَد 
ُمقاَطَعِة  اإلَى  ُمعاِونِيِه  ِمْن  اْثَنيِن  22َفاأرَسَل  اأيضاً.« 
َد  اأّما ُهَو َفَمدَّ َواأَرْسُطوُس.  َمكُدونِيََّة، َوُهما تِيُموثاُوُس 

اإقاَمَتُه ِفي اأِسّيا.

ة. ال�أغلب اأنَّ القطعة الواحدة منها  يَّ ب 19:19 خمسين . . . فضِّ

كانت تعادل اأجر يوم من العمل.
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َمتاِعٌب ِفي أَفُسس
بَِسَبِب  َكِبيٌر  َشَغٌب  َحَدَث  الَوقِت،  َذلَِك  23َوِفي 

ٍة اْسُمُه ِدْيِمتِرُيوُس  »الطَِّريِق.« 24اإْذ كاَن ُهناَك صائُِغ ِفضَّ
يًَّة َصِغيَرًة لَِمعَبِد اأرطاِميَس. َفكاَن َهذا  َيصَنُع نَماِذَج ِفضِّ

ْيَن. ُيِدرَّ ِربحاً َكِبيراً َعَلى الِحَرِفيِّ
25َفَجَمَعُهْم َمَع ُعّماٍل َيعَملُوَن ِفي ِحرٍف ُمرَتِبَطٍة 

بِِحرَفِتِهْم َوقاَل لَُهْم: »اأيُّها الرِّجاُل، اأنُتْم َتعِرفُوَن اأنَُّه َياأْتِينا 
َتَروَن  َفاأنُتْم  آَن  ال� الَعَمِل. 26َواأّما  َدخٌل ُممتاٌز ِمْن َهذا 
َوَتسَمُعوَن اأنَّ ُبولَُس َقْد اأقَنَع اأشخاصاً َكِثْيِريَن، َواأبَعَدُهْم 
اأَفُسَس  ِفي  لَْيَس  َهذا،  َفَعَل  َوَقْد  بِضاَعِتنا.  ِشراِء  َعْن 
َفَحسُب، َبْل اأيضاً ِفي ُمقاَطَعِة اأِسّيا كُلِّها. َفُهَو َيُقوُل 
آلَِهَة الَِّتي َتصَنُعها اأيِدي الَبَشِر لَيَسْت اآلَِهًة َحّقاً.  اإنَّ ال�
اأْن َتُسوَء ُسمَعُة ِحرَفِتنا، َواأْن  27َفُهناَك َخَطٌر ُمزَدَوٌج: 

َيَتُه. َوِمْن َشاأِْن  آلَِهِة الَعِظيَمِة اأرطاِمْيَس اأَهمِّ َيفِقَد َمعَبُد ال�
آلَِهِة الَِّتي َيعُبُدها النّاُس ِفي  َهذا اأْن ُيِزيَل الَعَظَمَة َعِن ال�
كُلِّ اأِسّيا َوالعالَِم. 28َفَلّما َسِمُعوا َهذا، امَتلاُأوا َغَضباً، 

أرطاِمْيَس، اإلََهِة اأهِل اأَفُسس!« َوَصَرُخوا: »الَمجُد لِ�
َوانَدَفُعوا  كُلَّها،  الَمِديَنَة  ال�ضِطراُب  29َوَعمَّ 

غاُيوَس  َمَعُهْم  وا  َجرُّ َوُهناَك  الَمسَرِح.  ساَحِة  اإلَى 
َواأِرْسَتْرَخَس، َوُهما َمكُدونِّياِن ُيراِفقاِن ُبولَُس ِفي َسَفِرِه. 
30َواأراَد ُبولُُس اأْن ُيواِجَه الُجمُهوَر، لَِكنَّ الُمؤِمِنْيَن لَْم 

َيَدُعوُه َيفَعُل َذلَِك. 31َحتَّى اإنَّ اأصِدقاَءُه ِمَن الَمسُؤولِْيَن 
األّ�  ِفْيها  َيرُجونَُه  ِرسالًَة  اإلَيِه  اأرَسلُوا  اأِسّيا  مقاَطَعِة  ِفي 
الُجمُهورِ  َبعُض  32َوكاَن  الَمسَرِح.  بُِدُخوِل  ُيخاِطَر 
اإْذ  اآَخَر.  َوَبعُضُهْم َيصُرُخوَن بَِشيٍء  َيصُرُخوَن بَِشيٍء، 
كاَن النّاُس ِفي حالَِة َفوَضى، َحتَّى اإنَّ اأغَلَبُهْم لَْم َيُكْن 

َيعِرُف لِماذا ُهْم ُمْجَتِمعوَن!
َرُجلاً  أماِم  ال� اإلَى  َدَفعوا  َقْد  الَيهوُد  َبعُض  33َوكاَن 

اْسُمُه اإسَكنَدَر لَِكْي ُيَمثَِّلُهْم، َفكانوا َيُحثُّونَُه ِمْن َوْسِط 
النّاِس. َفَلّما اأشاَر اإْسَكْنَدُر بَِيِدِه لَِكي َيَتَكلََّم، 34اأدَركُوا 
َتقِريباً  َة ساَعَتيِن  ُمدَّ َمعاً  َجِميعاً  َفَصَرُخوا   ، َيُهوِديٌّ اأنَُّه 
أرطاِميَس اإلََهِة اأهِل اأَفُسَس!« َوُهْم َيقولوَن: »الَمجُد لِ�

اأ الُجمُهوَر َوقاَل: »يا  35َفَوَقَف كاتُِب الَمِديَنِة َوَهدَّ

اأنَّ  َيعَلُم  ل�  َمْن  العالَِم  ِفي  ُيوَجُد  َهْل  اأَفُسَس،  اأهَل 
الَعِظْيَمِة  اأرطاِمْيَس  لَِمعَبِد  حاِرَسٌة  ِهَي  اأَفُسَس  َمِدْيَنَة 

36َفِبما  ماِء؟  السَّ ِمَن  َسَقَط  الَِّذي  الُمَقدَّسِ أ  َولِلَحَجِر 
فُوا  ُأُموِر، اهَداُأوا َول� َتَتَصرَّ نكاِر َهِذِه ال� اأنَُّه ل� َمجاَل ل�إ

َتَصرُّفاً طائِشاً.
ُجَلْيِن ب اإلَى ُهنا ُرغَم اأنَُّهما  37َفَقْد ِجئُتْم بَِهَذْيِن الرَّ

لَْم َيسُطوا َعَلى َمعابِِدنا َول� َشَتما اإلََهَتنا. 38َفاإذا كاَن 
ْيَن الَِّذْيَن َمَعُه َشكَوى َعَلى اأَحٍد،  لِِدْيِميتِرُيوَس َوالِحَرِفيِّ
ُول�ٌة،  َوُهناَك  للَقضاِء.  اأبواَبها  َتفَتُح  َمحاِكُم  َفُهناَك 

َفْلَيرَفُعوا َشْكواُهْم ُهناَك.
39َواإذا كانَْت لََدْيُكْم َمساألٌَة اُأْخَرى تُِريُدوَن اإثاَرَتها، 

40اأّما  الَمِديَنِة.  أهِل  لِ� العاِم  ال�جِتماِع  ِفي  َفناِقُشوها 
غِب  الشَّ اإثاَرِة  لُِتهَمِة  تَُعرُِّضونَنا  نَُّكْم  َفاإ َهذا،  بِاُأسلُوبُِكْم 
ُمُه  بَِسَبِب ما َحَدَث الَيوَم. َول� ُيوَجُد لََدْينا َسَبٌب نَُقدِّ
َصَرَف  َهذا،  قاَل  اأْن  41َوَبعَد  الِهياِج.«  َهذا  لَِتبِرْيِر 

الُجمُهوَر.

َة َوالُيونان ُبوُلُس في َمكُدوِنيَّ

ِفي 20  ُبولُُس  اأرَسَل  الِهياُج،  َتَوقََّف  َولَّما 
َعُهْم،  َشجَّ اأْن  َوَبعَد  الُمؤِمِنْيَن.  َطَلِب 
َعبَر  2َوساَفَر  َمكُدونِيََّة.  ُمقاَطَعِة  اإلَى  َوَذَهَب  َعُهْم  َودَّ
َكِثيٍر،  بَِكلاٍم  ُهناَك  الُمؤِمِنيَن  َع  َوَشجَّ الُمقاَطَعِة،  تِلَك 

ثُمَّ َوَصَل اإلَى الُيوناِن. 3َوَبِقَي ُهناَك َثلاَثَة ُشُهوٍر.
َفِر اإلَى ُسوِريّا َبحراً،  ُز نَفَسُه لِلسَّ َوكاَن ُبولُُس ُيَجهِّ
َر اأْن  ُه، َقرَّ أنَّ الَيُهوَد كانُوا ُيَخطُِّطوَن لَِشيٍء ِضدَّ لَِكْن ل�
َيُعوَد َعبَر ُمقاَطَعِة َمكُدونِيََّة. 4َوراَفَقُه ُسوباْتِرُس ْبُن بِرَُّس 
َوَسُكونُْدُس  اأَرْسَتْرُخُس  راَفَقُه  َكما  بِيِريََّة.  َمِديَنِة  ِمْن 
ِمْن َتسالُونِيِكي، َوغاُيوُس ِمْن َمِديَنِة َدرَبَة، َوتِيُموثاُوُس 
َوتِيِخيُكُس َوْتُروِفيُموُس ِمْن ُمقاَطَعِة اأِسّيا. 5َسَبَقنا َهُؤل�ِء 
َوانَتَظُرونا ِفي َمِديَنِة تُرواَس. 6َفاأبَحْرنا ِمْن ِفيِلبِّي َبعَد اأيّاِم 
ِعيِد الُخبِز َغيِر الُمخَتِمِر. َوَبعَد َخمَسِة اأيّاٍم، انَضَمْمنا 

اإلَْيِهْم ِفي َمِديَنِة تُرواَس، َحيُث َبِقينا َسبَعَة اأيّاٍم.

كانوا  نيزكية  صخرة  اأْو  حجر  المقدس.  الحجر  أ 35:19 

لَهة اأرطاميس. يقدِّسونها ل�عتقادهم اأنَّها تشبه ال�إ
ب 37:19 الرجلين. غاُيوس َواأِرْسَتْرَخس المسافران مع بولس.
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ِزياَرُة ُبوُلَس األِخيَرُة ِلْتُرواس
ِل ِمَن ال�ُأسُبوِع، كُنّا ُمجَتِمِعيَن َمعاً  أوَّ 7َوِفي الَيوِم ال�

َُّه كاَن َينِوي  أن َث ُبولُُس َمَعُهْم. َولِ� لَِكْسِر الُخبِز، أ َفَتَحدَّ
ُمنَتَصِف  َحتَّى  ُث  َيَتَحدَّ َظلَّ  التّالِي،  الَيوِم  ِفي  َفَر  السَّ
اللَّيِل. 8َوكانَْت ُهناَك َمصابِيٌح َكِثيَرٌة ِفي الُغرَفِة الُعلِويَِّة 
اأفِتيُخوُس  اْسُمُه  9َوكاَن شابٌّ  ُمجَتِمِعيَن.  كُنّا  َحيُث 
جالِساً ِفي النّاِفَذِة. َفَبَداأ َيُغطُّ ِفي نَوٍم َعِميٍق اأثناَء ُمواَصَلِة 
أنَّ النَّوَم َقْد َغَلَبُه َتماماً، َفَقْد َوَقَع ِمَن  ُبولَُس َحِديِثِه. َولِ�

الطّابِِق الثّالِِث. َولَّما َرَفُعوُه َوَجُدوُه َميِّتاً.
10َفَنَزَل ُبولُُس َوانَحَنى َعَليِه، َوقاَل َوُهَو َيحَتِضُنُه: 

»ل� َتخافُوا، َفما زالَْت َحياتُُه ِفيِه.« 11ثُمَّ َصِعَد ُبولُُس، 
َوَكَسَر ُخبزاً َواأَكَل، َوَتَحدََّث اإلَْيِهْم َفتَرًة َطِويَلًة َحتَّى الَفجِر 
ثُمَّ غاَدَر. 12َواأَخُذوا الّشابَّ اإلَى َبيِتِه َحّياً، َفَتَعزَّوا َكِثيراً.

ِمْن ْتُرواَس إَلى ِميِليُتس
َفاأبَحْرنا  ُبولَُس.  َوَسَبقنا  َفَر  السَّ َفتاَبعنا  نَحُن  13اأّما 

وَس. كُنّا ُمتَِّجِهيَن اإلَى ُهناَك لَِكي نَاأُْخَذُه  اإلَى َمِديَنِة اأسُّ
َُّه اأراَد  أن ِفيَنِة، َفَقْد َرتََّب ُهَو َذلَِك لِ� َمَعنا َعَلى َظهِر السَّ
وَس ماِشياً. 14َوِعنَدما قاَبَلنا ِفي  اأْن َيذَهَب بَِنفِسِه اإلَى اأسُّ
ِفيَنَة َوَذَهْبنا اإلَى ِميِتيِليِني. 15َواأبَحْرنا  وَس، اأرَكْبناُه السَّ اأسُّ
ُمقابَِل  نُقَطٍة  اإلَى  َوَوَصْلنا  التّالِي،  الَيوِم  ِفي  ُهناَك  ِمْن 
َخُيوَس. َوِفي الَيوِم التّالِي َعَبرنا اإلَى ساُموَس. َوِفي الَيوِم 
األّ�  ُبولُُس  َر  َقرَّ 16َفَقْد  ِميِليُتَس.  اإلَى  َوَصْلنا  َيِليِه  الَِّذي 
َيَتَوقََّف ِفي اأَفُسَس لَِئّلا ُيضَطرَّ لَِقضاِء َوقٍت ِفي اأِسّيا. 
اإْذ كاَن ُيِريُد الُوُصوَل اإلَى َمِديَنِة الُقدِس َقبَل عيِد َيوِم 

الَخمِسيَن اإْن اأَمَكَن.

ُيوِخ ِفي أَفُسس ُث إَلى الشُّ ُبوُلُس َيَتَحدَّ
17َوِمْن ِميِليُتَس، اأرَسَل ُبولُُس اإلَى ُشُيوخِ ب الَكِنيَسِة 

ِفي اأَفُسَس طالِباً اإلَْيِهْم اأْن ُيلاقُوُه ُهناَك.

»العشاَء  ى  ُيَسمَّ ما  ممارسة  اإلى  اإشارة  الخبز.  كسر  أ 7:20 

« َوْفقا لِما جاء في لوقا 14:22–20. وَقد َيكوُن الَمقصود  بّانِيَّ الرَّ
اشتراك المؤمنين بتناول الطعام َمعاً.

ب 17:20 شيوخ. مجموعة من الرِّجال الَّذين َيتمُّ اختياُرُهْم لِقيادة 

. وُيدَعوَن اأيضاً »مشرفوَن« و »رعاة.«  الكنيسة َوال�هتمام بشعب الرَّبِّ
انظر 1 تيموثاوس 17:5، اأفسس 11:4، تيطس 7:1، 9.

َكيَف  َتعَلُموَن  »اأنُتْم  لَُهْم:  قاَل  َوَصلُوا  18َفَلّما 

ِل َيوٍم َوَصلُت ِفيِه  ِعشُت َمَعُكْم َطواَل الَوقِت، ِمْن اأوَّ
اإلَى اأِسّيا. 19َوَقْد َخَدمُت الرَّبَّ بُِكلِّ َتواُضٍع َوُدُموٍع. 
بَِسَبِب  اأصاَبتِني  الَِّتي  الَكِثيَرِة  التَّجاِرِب  َعبَر  َخَدمُتُه 
ِفي  ْد  اأَتَردَّ لَْم  اأنَِّني  َتعَلُموَن  20َواأنُتْم  الَيُهوِد.  ُمؤاَمراِت 
ْد ِفي اإعلاِن َهِذِه  َعَمِل اأيِّ َشيٍء لَِمنَفَعِتُكْم. َولَْم اأَتَردَّ
َبيٍت.  اإلَى  َبْيٍت  َوِمْن  َعَلناً،  اإيّاها  َوَتعِليِمُكْم  ُأُموِر  ال�
داِعياً  َسواِء  َحدٍّ  َعَلى  َوالُيونانِيِّيَن  لِلَيُهوِد  21َوَشِهدُت 

يماِن بَِربِّنا َيُسوَع. اإيّاُهْم اإلَى التَّوَبِة اإلَى اهلِل، َوال�إ
ِمَن  َمدفُوعاً  الُقدِس  اإلَى  ذاِهٌب  آَن  ال� اأنا  22»َوها 

الرُّوِح الُقُدِس، ُدوَن اأْن اأدِرَي ما َسَيحُدُث لِي ُهناَك. 
ُرنِي ِفي كُلِّ َمِديَنٍة َفَيقوُل  23اإلّ� اأنَّ الرُّوَح الُقُدَس ُيَحذِّ

ُعوباِت ِفي انِتظاِري. 24لَِكْن لَيَس ما  اإنَّ الَحبَس َوالصُّ
باَق  ُم، َبِل الُمِهمُّ اأْن اُأكِمَل السِّ َسَيحُدُث لِي ُهَو الُمهِّ
اأْن  َوهَي  َيُسوَع،  الرَّبُّ  اإيّاها  اأعطانِي  الَِّتي  َة  َوالَمَهمَّ

اأشَهَد َعن بِشاَرِة نِعَمِة اهلِل.«
َوجِهي  َتَروا  لَْن  اأنَُّكْم  اأعَلُم  آَن  ال� »َواأنا  25َوقاَل: 

اهلِل.  بَِمَلكوِت  ُركُْم  اُأَبشِّ لُْت  َتَجوَّ الَِّذيَن  اأنُتُم  ثانَِيًة، 
َمسُؤوٍل  َغيُر  اأنِّي  الَيوَم  َهذا  لَُكْم  اُأعِلُن  نِّي  َفاإ 26َولَِهذا 

ْد ِفي  َعْن َعَدِم َخلاِص اأيِّ واِحٍد ِفيُكْم. 27َفاأنا لَْم اأَتَردَّ
اأنُفَسُكْم َوكُلَّ  اهلِل. 28َفاحُرُسوا  اإخباِركُْم بُِكلِّ َمِشيَئِة 
َعَليها،  ُمْشِرِفيَن ج  الُقُدُس  الرُّوُح  َجَعَلُكِم  الَّتي  ِعيَِّة  الرَّ
اأعِرُف  29َواأنا  بَِدِمِه.  اشَتراها  الَِّتي  اهلِل  َكِنيَسَة  لَِترُعوا 
اأنَُّه َبعَد َرِحيِلي َسَتَتَسلَُّل َبيَنُكْم ِذئاٌب َشِرَسٌة ل� َترَحُم 
الَقِطيَع. 30َوَسَيظَهُر ِرجاٌل َحتَّى ِمْن َبيِنُكْم اأنُتْم َيُقولُوَن 
ِظيَن!  ُمَتَيقِّ 31َفُكونُوا  الُمؤِمِنيَن.  لُِيِضلُّوا  َهًة  ُمَشوَّ اأشياَء 
َعْن  َسَنواٍت  َثلاِث  َة  ُمدَّ اأَتَوقَّْف  لَْم  اأنِّي  َوَتَذكَُّروا 
نِّي اأتُركُُكْم  آَن َفاإ َتحِذيِركُْم بُِدُموٍع لَيَل نَهار. 32اأّما ال�
ِفي ِرعاَيِة اهلل َوَكِلَمِة نِعَمِتِه القاِدَرِة َعَلى اأْن َتبِنيُكْم َواأْن 

ِسيَن. تُعِطَيُكْم ِميراثاً َبيَن كُلِّ الُمَقدَّ
اأْو  َذَهَبُه  اأْو  ِمْنُكْم  اأَحٍد  َة  ِفضَّ اأشَتِه  لَْم  33»اأنا 

ثِياَبُه. 34َواأنُتْم اأنُفُسُكْم َتعَلُموَن اأنَِّني َسَدْدُت حاجاتِي 
. 35َوَقْد اأَريُتُكْم  َوحاجاِت الَِّذيَن َمِعي ِمْن َتَعِب َيِديَّ

ج 28:20 مشرفين. المشرف اْسم اآخر للشيخ اأِو الّراعي.
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الَِّذي  الجادِّ  الَعَمِل  َعَلى  ِمثال�ً  َعِملُتُه  َشيٍء  كُلِّ  ِفي 
َكلاَم  نََتَذكََّر  اأْن  َوَعَلينا  َعفاَء.  الضُّ بِِه  نَخِدَم  اأْن  َيْنَبغي 

الرَّبِّ َيُسوَع نَفِسُه الَّذي قاَل:

› ِفي الَعطاِء َبَرَكٌة اأكَثُر ِمّما ِفي ال�أخِذ.‹«   

َجِميعاً  َمَعُهْم  َرَكَع  َهذا،  ُبولُُس  قاَل  اأْن  36َوَبعَد 

َوَقبَّلُوُه.  َوعانَُقوُه  َكِثيراً،  الَجِميُع  37َوَبَكى  َوَصلَّى. 
َوجَهُه  َيَروا  لَْن  اإنَُّهْم  َقولُُه  اأحَزنَُهْم  ما  اأكَثَر  38َوكاَن 

ِفيَنِة. ثانَِيًة. ثُمَّ راَفُقوُه اإلَى السَّ

اتِّجاٍه 21  ِفي  اأبَحرنا  َتَركناُهْم،  اأْن  َوَبعَد 
ُمسَتِقيٍم، َفَوَصْلنا اإلَى َجزيَرِة كُوَس. َوِفي 
الَيوِم التّالِي َوَصلنا اإلَى َجِزيَرِة ُروُدَس، َوِمْن ُهناَك َذَهبنا 
اإلَى باَترا. 2َفَوَجدنا َسِفيَنًة ُمساِفَرًة اإلَى ِفيِنيِقيََّة، َفَرِكبناها 

َواأبَحرنا.
3َوَراأينا قُبُرَص، َفواَصلنا َسيَرنا َعْن َيساِرها. َواأبَحرنا 

ِفيَنِة  َُّه كاَن َعَلى السَّ أن اإلَى ُسوِريََّة، َوَرَسونا ِفي ُصوَر، لِ�
َتلاميِذ  َبْعِض  َعَلى  4َفَعَثرنا  ُهناَك.  ُحُمولََتها  تُفِرَغ  اأْن 
َيُسوَع ُهناَك، َوَبِقينا َمَعُهْم َسبَعَة اأيّاٍم. َوَقْد قالُوا لُِبولَُس 
اأْن ل� َيذَهَب اإلَى َمديَنِة الُقدِس، بِناًء َعَلْى ما اأعَلَنُه لَُهُم 

الرُّوُح الُقُدُس.
َوتاَبْعنا ِرحَلَتنا.  اإقاَمِتنا، غاَدْرنا  ُة  ُمدَّ انَتَهْت  5َولَّما 

خاِرَج  اإلَى  َواأبنائِِهْم  َزوجاتِِهْم  َمَع  َجِميعاً  َفراَفُقونا 
ْعنا  الَمِديَنِة. َوُهناَك َرَكعنا َعَلى الّشاِطِئ َوَصلَّْينا. 6ثُمَّ َودَّ
ِفيَنَة. َفعاُدوا ُهْم اإلَى ُبُيوتِِهْم. َبعُضنا َبعضاً، َوَرِكبنا السَّ

ِفي  َوَرَسونا  ُصوَر،  ِمْن  ِرحَلَتنا  َفتاَبْعنا  نَحُن  7اأّما 

َمَعُهْم  َوَبِقينا  ُهناَك،  خَوِة  ال�إ َعَلى  َوَسلَّْمنا  ُبُتولِمايَِس. 
اإلَى  َوَوَصْلنا  غاَدْرنا،  التّالِي  الَيوِم  8َوِفي  واِحداً.  َيوماً 
ِر، َوُهَو واِحٌد ِمَن  َقيَصِريََّة. َوَدَخْلنا َبيَت ِفيِلبَُّس الُمَبشِّ
بَعةِ أ الُمختاِريَن َوَبِقينا َمَعُه. 9َوكانَْت ِعنَدُه  الُخّداِم السَّ

اأرَبُع َبناٍت عاِزباٍت َيَتَنبَّاأَْن.
ِمَن  نَِبيٌّ  نََزَل  اأيّاٍم،  َة  ِعدَّ ُهناَك  اإقاَمِتنا  10َواأثناَء 

اأَخَذ  َعَلينا،  اأقَبَل  11َولَّما  اأغاُبوَس.  اْسُمُه  الَيُهوِديَِّة 

لخدمة  اختيارهم  تمَّ  الَّذين  الرجال  بعة.  السَّ الخّدام  أ 8:21 
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ُهَو  »َهذا  َوقاَل:  َوَيَديِه  َقَدَميِه  بِِه  َوَرَبَط  ُبولَُس  ِحزاَم 
ِفي  الَيُهوُد  َسَيربُِط  ›َهَكذا  الُقُدُس:  الرُّوُح  َيُقولُُه  ما 
َغيِر  اإلَى  َوَسُيَسلُِّمونَُه  الِحزاِم،  َهذا  صاِحَب  الُقدِس 

الُمؤِمنيَن.‹«
آَخروَن الَّذيَن  12َفَلّما َسِمعنا َهذا، َرَجوناُه نَحُن َوال�

كانوا ُهناَك األّ� َيذَهَب اإلَى الُقدِس. 13َفاأجاَب ُبولُُس: 
»لِماذا َتبُكوَن َوَتكِسُروَن َقلِبي؟ اإنَِّني َعَلى اسِتعداٍد ل� 
أْن اُأرَبَط َفَحسُب، َبْل اأْن اأُموَت اأيضاً ِفي الُقدِس ِمْن  لِ�

اأجِل اْسِم الرَّبِّ َيُسوَع.«
اإلَيِه.  ِل  التََّوسُّ َتَوقَّفنا َعِن  َيقَتِنَع،  اأْن  َرَفَض  14َولَّما 

». َوقُلنا: »لَِتُكْن َمِشيَئُة الرَّبِّ
َوَذَهْبنا  عداداِت  بِال�إ قُمنا  أيّاِم  ال� تِلَك  15َوَبعَد 

الُمؤِمِنيَن  َبعُض  اأيضاً  َمَعنا  16َوَذَهَب  الُقدِس.  اإلَى 
كُنّا  الَِّذي  َمناُسوَن  َبيِت  اإلَى  َواأَخُذونا  َقيَصِريََّة،  ِمْن 
اأوائِِل  ِمْن  الُقبُرِصيُّ  الرَُّجُل  َهذا  َوكاَن  ِعنَدُه.  َسُنِقيُم 

الُمؤِمِنيَن.

ُبوُلُس َيُزوُر َيعُقوب
خَوُة  ال�إ اسَتقَبَلنا  الُقدِس،  اإلَى  َوَصْلنا  17َولَّما 

َمَعنا  ُبولُُس  َذَهَب  التّالِي  الَيوِم  18َوِفي  داِفئاً.  اسِتقبال�ً 
آَخِريَن حاِضِريَن.  ُيوخِ ب ال� لُِرؤَيِة َيعُقوَب. َوكاَن كُلُّ الشُّ
َثُهْم بِالتَّفِصيِل بُِكلِّ ال�أشياِء  19َفَسلََّم َعَليِهْم ُبولُُس، َوَحدَّ

الَِّتي َفَعَلها اهلُل َبيَن َغيِر الَيُهوِد ِمْن ِخلاِل ِخدَمِتِه.
20َفَلّما َسِمُعوا ما قالَُه، َسبَُّحوا اهلَل َوقالُوا لُِبولَُس: 

أُخ، اأنَت َتَرى اأنَّ ُهناَك اآل�فاً َكِثيَرًة ِمَن الَيُهوِد  »اأيُّها ال�
ِريَعِة. 21َوَقْد  ُسوَن لِلشَّ الَِّذيَن اآَمُنوا، َوُهْم َجِميعاً ُمَتَحمِّ
َغيِر  َبيَن  َيِعيُشوَن  الَِّذيَن  الَيُهوِد  تَُعلُِّم كُلَّ  اأنََّك  َسِمُعوا 
الَيُهوِد اأْن َيهُجُروا َتعِليَم ُموَسى. َواأنََّك َتطلُُب ِمنُهْم األّ� 

َيخِتُنوا اأول�َدُهْم اأْو َيتَِّبُعوا عاداتِنا.
َسَيسَمُعوَن  اأنَُّهْم  الُمَؤكَِّد  َفِمَن  الَعَمُل؟  22»َفما 

اأرَبَعُة  َبيَننا  بِِه:  نَنَصُحَك  بِما  23َفافَعْل  بُِقُدوِمَك. 

ب 18:21 شيوخ. مجموعة من الرِّجال الَّذين َيتمُّ اختياُرُهْم لِقيادة 

. وُيدَعوَن اأيضاً »مشرفوَن« و »رعاة.«  الكنيسة َوال�هتمام بشعب الرَّبِّ
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ِفي  َمَعُهْم  َواشَتِرْك  24َفُخْذُهْم  نُُذوراً، أ  نََذُروا  ِرجاٍل 
ُطقوِس التَّطِهيرِ ب َوادَفِع ال�أجَر الَمطلوَب لَِكي َيحِلُقوا 
ُرُؤوَسُهْم. ج حيَنِئٍذ َسَيعَلُم الَجِميُع اأنَّ ما َسِمُعوُه َعنَك 
تُِطيُع  نَفَسَك  اأنَت  اأنََّك  َوَسَيعَلُموَن  َصِحيحاً،  لَيَس 

ِريَعَة. الشَّ
اأرَسْلنا  َفَقْد  الَيُهوِد،  َغيِر  لِلُمؤِمِنيَن  بِالنِّسَبِة  25اأّما 

ِم  الُمَقدَّ الطَّعاِم  َعِن  َيمَتِنعوا  بِاأْن  َعَليِهْم  َواأَشرنا  اإلَْيِهْم، 
نى.« ِم َوالَحيواناِت الَمخُنوَقِة، َوالزِّ لِلاأصناِم، َوَعِن الدَّ

الَقبُض َعَلى ُبوُلس
الَيوِم  َوِفي  َمَعُه.  أْرَبَعَة  ال� الرِّجاَل  ُبولُُس  26َفاأَخَذ 

َر نَفَسُه َمَعُهْم، ثُمَّ َدَخَل اإلَى ساَحِة الَهيَكِل.  التّالي، َطهَّ
َواأعَلَن َموِعَد انِتهاِء اأيّاِم التَّطِهيِر َوَموِعَد َتْقديِم التَّقِدماِت 

َعْن كُلِّ واِحٍد ِمنُهْم.
ال�نِتهاِء، جاَء  َعَلى  بَعُة  السَّ أيّاُم  ال� قاَرَبِت  27َولَّما 

َبعُض الَيُهوِد ِمْن ُمقاَطَعِة اأِسّيا َوَدَخلوا ساَحَة الَهيَكِل. 
َفَلّما َراَأْوا ُبولَُس َوَمْن َمَعُه، َهيَُّجوا النّاَس كُلَُّهْم َواأمَسُكوا 
بِِه. 28َوَصَرُخوا َوقالوا: »يا ِرجاَل اإسرائِيَل، اأنِجُدونا! 
َهذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم الَجِميَع ِفي كُلِّ َمكاٍن اُأُموراً 
ِضدَّ َشعِبنا َوَشِريَعِتنا َوِضدَّ َهذا الَمكاِن. َبْل اإنَُّه اأحَضَر 
َهذا  َس  َفَنجَّ الَهْيَكِل،  اإلَى ساَحِة  َيُهوٍد  َغيَر  اأشخاصاً 
اأْن  لَُهْم  َسَبَق  َُّه  أن لِ� َهذا  29قالوا  َس.«  الُمَقدَّ الَمكاَن 
أَفُسِسيِّ ِفي الَمِديَنِة َمَعُه، َوافَتَرُضوا اأنَّ  َراَأْوا ْتُروِفيُمَس ال�

ُبولَُس اأدَخَلُه اإلَى ساَحِة الَهْيَكِل.
َمعاً  النّاُس  َوَرَكَض  كُلُّها،  الَمِديَنُة  30َفثاَرِت 

الَهْيَكِل.  ساَحِة  خاِرَج  وُه  َوَجرُّ بُِبولَُس،  َواأمَسُكوا 
أبواُب َفوراً. 31َوَبيَنما كانُوا ُيحاِولُوَن َقتَلُه،  َواُأغِلَقِت ال�
الُقدَس كُلُّها  بِاأنَّ  الرُّومانِيَِّة  الَكِتيَبِة  اآِمِر  اإلَى  الَخَبُر  َبَلَغ 
ّباِط د  َوالضُّ الُجُنوِد  َبعَض  32َفاأَخَذ  َفوَضى.  حالَِة  ِفي 

أ 23:21 نذروا نذورًا. ربما المقصود هو عهد التكريس الخاص 

الذَّي يقطعة اأحدهم للرب. انظر كتاب العدد 2:6.
ب 24:21 طقوس التَّطهير. الطقوس الخاصة بشريعة النذير، 

انظر كتاب العدد 1:6–21.
ج 24:21 يحلقوا رؤوسهم. علامة اإتمام متلطبات شريعة النَّذير. 

انظر كتاب العدد 5:6، 18.
د 32:21 الضّباط. حرفياً »قادة المئات.«

آِمَر  َونََزَل َعَلى الَفوِر ُمْسِرعاً اإلَْيِهْم. َفَلّما َراأى الَيُهوُد ال�
َوالُجُنوَد، َتَوقَُّفوا َعْن َضرِب ُبولَُس.

آِمُر ِمنُه، َوَقَبَض َعَليِه، َواأَمَر بِاأْن ُيرَبَط  َم ال� 33ثُمَّ َتَقدَّ

َفَعَل.  َوماذا  ُبولُُس  َيُكوُن  َمْن  َساأَل  ثُمَّ  بِِسلِسَلَتيِن. 
بَِكلاٍم،  صاِرِخيَن  ُيِجيُبوَن  الُجمُهوِر  َبعُض  34َفاأَخَذ 

آِمُر َعِن اسِتخلاِص  َوَبعُضُهْم بَِكلاٍم اآَخَر. َولَّما َعِجَز ال�
اإلَى  ُبولُُس  ُيؤَخَذ  بِاأْن  اأَمَر  الَفوَضى،  بَِسَبِب  الَحِقيَقِة 
اضطََّر  َرِج،  الدَّ اإلَى  ُبولُُس  َوَصَل  35َوِعنَدما  الثَّكَنِة. 
الُجُنوُد اإلَى َحمِلِه بَِسَبِب ُعنِف الُجمُهوِر. 36اإْذ كاَن 

ُة النّاِس َيتَبُعونَُه صاِرِخيَن: »اقُتلُوُه!« عامَّ
الثُّكَنِة، قاَل  اإلَى  اأْن ُيدَخَل  ُبولُُس  اأوَشَك  37َولَّما 

َفقاَل  َشيئاً؟«  لََك  اأقُوُل  بِاأْن  لِي  لِلاآِمِر: »اأَتاأَْذُن  ُبولُُس 
َذلَِك  َفَلسَت  38اإذاً  الُيونانِيََّة؟«  َتَتَكلَُّم  »َهْل  آِمَر:  ال�
ٍة، َوقاَد اأرَبَعَة اآل�ِف  الِمصِريَّ الَِّذي اأْشَعَل َثوَرًة َقبَل ُمدَّ
َرُجٌل  »اأنا  ُبولُُس:  39َفقاَل  حراِء؟«  الصَّ اإلَى  اإرهابِيٍّ 
لَسُت  َفاأنا  ِكيِليِكيََّة.  ِفي  َطرُسوَس  َمِديَنِة  ِمْن  َيُهوِديٌّ 
لِي  َتاأَْذَن  اأْن  ِمنَك  َواأطلُُب  يَِّة،  أَهمِّ ال� َقِليَلِة  َمِديَنٍة  ِمْن 
َوَقَف  آِمُر،  ال� لَُه  اأِذَن  40َفَلّما  النّاِس.«  اإلَى  بِالَحِديِث 
لَِيسُكُتوا،  النّاِس  اإلَى  بَِيِدِه  َواأشاَر  َرِج،  الدَّ َعَلى  ُبولُُس 

أراِميَِّة. َفساَد ُهُدوٌء َعِظيٌم، َوَبَداأ َيَتَكلَُّم بِال�

عب ُث إَلى الشَّ ُبوُلُس َيَتَحدَّ

آباُء، اسَتِمُعوا 22  خَوُة َوال� قاَل ُبولُُس: »اأيُّها ال�إ
اإلَى ِدفاِعي َعْن نَفِسي اأماَمُكْم.«

اأكَثَر  أراِميَِّة صاُروا  ال� بِاللَُّغِة  َيَتَكلَُّم  َسِمُعوُه  2َفَلّما 

ُهُدوءاً. حيَنِئٍذ قاَل ُبولُُس:
َطرُسوَس  َمِديَنِة  ِفي  ُولِدُت   . َيُهوِديٌّ َرُجٌل  3»اأنا 

الَِّتي ِفي ِكيِليِكيََّة. لَِكنِّي نََشاأُْت ُهنا ِفي َهِذِه الَمِديَنِة. 
َبِني َغمال�ئِيلُ ه َتدِريباً صاِرماً َحَسَب َشِريَعِة اآبائِنا.  َوَدرَّ
الَيوَم.  َجِميعاً  ِمثَلُكْم  هلِل،  ِخدَمِتي  ِفي  جاّداً  كُنُت 
4َفاضَطَهدُت ›الطَِّريَق‹ و َحتَّى الَموِت. َوَقَبضُت َعَلى 

ِة  ِرجاٍل َونِساٍء َوَسَجنُتُهْم. 5َوُيمِكُن اأْن َيشَهَد َعَلى ِصحَّ

ه 3:22 َغماالئيل. انظر اأعمال 34:5.

و 4:22 الطريق. ال�سم الَّذي كان ُيطلق َعَلى َجماَعِة المؤمنين 

المسيحييَن في مرحلة النشوء.
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ُيوِخ.  َكلاِمي َرئيُس الَكَهَنِة َوَجِميُع اأعضاِء َمجِلِس الشُّ
َفَقْد اأَخذُت ِمنُهْم َرسائَِل اإلَى اأهِلنا ِفي ِدَمشَق. َوَذَهبُت 
ْيَن ُهناَك، َواُأحِضُرُهْم اإلَى الُقدِس  أقِبَض َعَلى الَمِسيِحيِّ لِ�

ُمَقيَِّديَن لَِكي َيلَقوا ِعقاَبُهْم.

ُث َعِن اهِتداِئه ُبوُلُس َيَتَحدَّ
6»َوَبيَنما كُنُت ُمساِفراً اأقَتِرُب ِمْن َمِديَنِة ِدَمشَق ِعنَد 

ماِء.  السَّ ِمَن  َعِظيٌم  نُوٌر  َحولَِي  َفجاأًة  َوَمَض  الظَِّهيَرِة، 
7َفَسَقطُت اأْرضاً. َوَسِمعُت َصوتاً َيُقوُل لِي: ›يا شاُوُل، 

يا شاُوُل، لِماذا َتضَطِهُدنِي؟‹
›اأنا  لِي:  قاَل  َسيُِّد؟‹  يا  اأنَت  ›َمْن  8»َفاأَجبُت: 

الَِّذيَن  9اأّما  َتضَطِهُدُه.‹  اأنَت  الَِّذي  النّاِصِريُّ  َيُسوُع 
وَت الَِّذي  كانُوا َمِعي َفَراَأْوا النُّوَر، لَِكنَُّهْم لَْم ُيميِّزوا الصَّ

َكلََّمِني.
لِي:  َفقاَل  َسيُِّد؟‹  يا  اأفَعُل  ›ماذا  10»َفُقلُت: 

ُأموِر  َوُهناَك َتعِرُف َجِميَع ال� ›انَهْض، َوادُخْل ِدَمشَق. 
الَّتي َعيَّنُتَك لَِعَمِلها.‹

النُّوِر،  ُسُطوِع  بَِسَبِب  اأَرى  اأْن  اأقِدُر  اأكُْن  11»لَْم 

ِدَمشَق.  اإلَى  َواأدَخلُونِي  َيَديَّ  ِمْن  ُرَفقائِي  بِي  َفاأمَسَك 
ِريَعَة،  12َوكاَن ُهناَك َرُجٌل َتِقيٌّ اْسُمُه َحنانِّيا َيْحَفُظ الشَّ

 ، َوَيمَدُحُه كُلُّ الَيُهوِد الّساِكِنيَن ُهناَك. 13جاَء َهذا اإلَيَّ
اإلَى جانِِبي َوقاَل: ›اأيُّها ال�أُخ شاُوُل، اسَترِجْع  َوَوَقَف 

َبَصَرَك!‹ َفاْسَترَجعُت َبَصِري ِفي تِلَك اللَّحَظِة.
14»َوقاَل لِي: ›لََقِد اختاَرَك اإلَُه اآبائِنا لَِكْي َتعِرَف 

15َفاأنَت  َصوَتُه.  َوَتسَمُع  َيسوَع  البارَّ  َوَتَرى  اإراَدَتُه، 
َسَتُكوُن شاِهداً لَُه اأماَم كُلِّ النّاِس بِما َراأيَت َوَسِمعَت. 
ْد، َواْغِسْل َخطاياَك  آَن، ماذا َتنَتِظْر؟ انَهْض َوَتَعمَّ 16َوال�

مؤِمناً بِاْسِمِه.‹
َعَليَّ  َوَقَع  الُقدِس،  َمديَنِة  اإلَى  ُعْدُت  17»َوِعنَدما 

ُسباٌت َبيَنما كُنُت اُأَصلِّي ِفي الَهيَكِل. 18َوَراأيُت َيُسوَع 
َعَلى  الُقدِس  َمديَنِة  ِمَن  بِالُخُروِج  ْل  ›َعجِّ لِي:  َيُقوُل 

َُّهْم لَْن َيقَبلُوا َشهاَدَتَك َعنِّي.‹ أن الَفوِر، لِ�
، َيعِرُف َهُؤل�ِء النّاُس اأنِّي كُنُت  19»َفُقلُت: ›يا َربُّ

ُيؤِمُنوَن  الَِّذيَن  َواأضِرَب  أعَتِقَل  لِ� الَمجاِمِع  اإلَى  اأذَهُب 
بَِك. 20َوِعنَدما ُسِفَك َدُم اْسِتفانُوَس شاِهُدَك، كُنُت 

واِقفاً ُهناَك، َوُمواِفقاً َعَلى َذلَِك. َوكُنُت اأحُرُس ثِياَب 
الَِّذيَن كانُوا َيقُتلُونَُه.‹ 21َفقاَل لِي: ›اْذَهْب! َفَساُأرَسلَُك 

َبِعيداً اإلَى َغيِر الَيُهوِد.‹«
22َوَظلَّ الَيُهوُد ُيصُغوَن اإلَى ُبولَُس اإلَى اأْن قاَل َهذا. 

أْرَض ِمْن َهذا  حيَنِئٍذ َرَفُعوا اأصواَتُهْم َوقالُوا: »َخلُِّصوا ال�
الرَُّجِل! َفُهَو ل� َيسَتِحقُّ الَحياَة!« 23َوراُحوا َيصُرُخوَن 
َغَضباً.  الَهواِء  ِفي  التُّراَب  َوَينثُُروَن  بِِثيابِِهْم،  َوُيلُقوَن 
آِمُر بِاإدخاِل ُبولَُس اإلَى الِحصِن. َواأَمَر بِاأْن َيِتمَّ  24َفاأَمَر ال�

اسِتجواُبُه بِالَجْلِد لَِمعِرَفِة َسَبِب ِصياِحِهْم َعَلْيِه َهَكذا. 
لِلّضابِِط أ  ُبولُُس  قاَل  لِلَجْلِد،  َهيَُّئوُه  ِعنَدما  25لَِكْن 

َتجِلُدوا  اأْن  القانُوُن  لَُكُم  ُيِجيُز  »َهْل  ُهناَك:  الواِقِف 
ُمواِطناً ُرومانِّياً لَْم َتثُبْت َعَليِه تُهَمٌة؟«

آِمِر َوقاَل:  26َفَلّما َسِمَع الّضابُِط َهذا، َذَهَب اإلَى ال�

»انَْتِبْه اإلَى ما َتنوي اأْن َتفَعَلُه بِهذا الرَُّجِل، َفُهَو ُمواِطٌن 
!« ب ُرومانِيٌّ

آِمُر اإلَى ُبولَُس َوقاَل لَُه: »قُْل لِي، َهْل  27َفجاَء ال�

؟« قاَل ُبولُُس: »نََعْم.« اأنُت ُمواِطٌن ُرومانِيٌّ
28َفاأجاَب الّضابُِط: »لََقْد َكلََّفِني اكِتساُب الِجنِسيَِّة 

الرُّومانِيَِّة َمبَلغاً َكِبيراً ِمَن الماِل.« َفقاَل ُبولُُس: »اأّما اأنا 
َفَقْد ُولِدُت ُرومانِّياً.«

اأْن  ُيوِشُكوَن  كانُوا  الَِّذيَن  َتراَجَع  الَفوِر  29َوَعَلى 

آِمُر ِعنَدما اأدَرَك اأنَّ ُبولَُس ُمواِطٌن  َيسَتجِوُبوُه. َوخاَف ال�
، َواأنَُّه َقيََّدُه. ُرومانِيٌّ

ُث إَلى ُزَعماِء الَيُهود ُبوُلُس َيَتَحدَّ
َسَبَب  َيعِرَف  اأْن  آِمُر  ال� َر  َقرَّ التّالِي،  الَيوِم  30َوِفي 

َشكَوى الَيُهوِد َعَلى ُبولَُس. َفَفكَّ قُيوَد ُبولَُس َواأَمَر بِاأْن 
َيجَتِمَع ِكباُر الَكَهَنِة َوكُلُّ اأعضاِء الَمجِلِس ال�أعَلى. ثُمَّ 

اأنَزَل ُبولَُس َواأحَضَرُه َواأوَقَفُه اأماَمُهْم.

َفَتَفرََّس ُبولُُس ِفي ُوُجوِه اأعضاِء الَمجِلِس 23 
َوقاَل: »يا اإْخَوتِي، لََقْد ِعشُت َحياتِي اأماَم 
اهلِل بِراَحِة َضِميٍر َحتَّى َهذا الَيوِم.« 2َفاأَمَر َحنانِّيا َرئِيُس 

أ 25:22 للضابط. حرفياً »لقائد المئة.« اأيضاً في العدد 26.

ب 26:22 مواطن روماني. كان القانون الروماني يمنع ضرب 

السجين الروماني قبل محاكمته.
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َفِمِه.  َعَلى  بَِضربِِه  ُبولَُس  اإلَى جانِِب  الواِقِفيَن  الَكَهَنِة 
الُمرائِي! أ  اأيُّها  اهلُل  »َسَيضِرُبَك  لَِحنانِّيا:  ُبولُُس  3َفقاَل 

ِريَعِة، َواأنَت َتاأُْمُر  اأَتجِلُس ُهناَك َوَتحُكُم َعَليَّ َحَسَب الشَّ
ِريَعِة؟« بَِضربِي ُمخالِفاً لِلشَّ

َعَلى  »اأَتجُرُؤ  ُبولَُس:  اإلَى جانِِب  الواِقُفوَن  4َفقاَل 

لَْم  اإْخَوتِي،  اإهانَِة َرئيِس الَكَهَنِة؟« 5َفقاَل ُبولُُس: »يا 
َتَتَكلَّْم  ›ل�  َمكُتوٌب:  الَكَهَنِة.  َرئيُس  اأنَُّه  اأعِرُف  اأكُْن 

وِء َعَلى قائٍِد لَِشعِبَك.‹« ب بِالسُّ
6َوِعنَدما اأدَرَك ُبولُُس اأنَّ َبْعَض اأْعضاِء الَمجِلِس ِمَن 

يِسيِّيَن، َصَرَخ َوقاَل: »يا  ُدوِقيِّيَن َوَبعَضُهْم ِمَن الِفرِّ الصَّ
أنَّ  ! َواأنا اُأحاَكُم ُهنا لِ� يِسيٍّ يِسيُّ َوابُن ِفرِّ اإْخَوتِي، اأنا ِفرِّ

أمواِت ِهَي َرجائِي.« ِقياَمَة ال�
يِسيِّيَن  الِفرِّ َبيَن  نِزاٌع  قاَم  َهذا،  قاَل  7َفَلّما 

َيُقوُل  8اإْذ  الُمجَتِمُعوَن.  َوانَقَسَم  ُدوِقيِّيَن.  َوالصَّ
ُدوِقيُّوَن اإنَُّه ل� تُوَجُد ِقياَمٌة َول� َملائَِكٌة َول� اأرواٌح.  الصَّ
9َفَحَدَث  كُلِّها.  ُأُموِر  ال� بَِهِذِه  َفُيؤِمُنوَن  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأّما 
ِريَعِة الَِّذيَن  اضِطراٌب َشِديٌد. َوَوَقَف َبعُض ُمَعلِِّمي الشَّ
َفقالوا:  ٍة  بُِقوَّ َوجاَدلُوا  يِسيِّيَن،  الِفرِّ َجماَعِة  اإلَى  َينَتُموَن 
اأْو  ُروٌح  َكلََّمُه  َفُربَّما  الرَُّجِل،  َهذا  ِفي  َعيباً  نَِجُد  »ل� 
آِمُر اأْن  َملاٌك.« 10َوصاَر النِّزاُع َعِنيفاً ِجّداً. َفَخِشَي ال�
َوَياأُخُذوُه  َياأتُوا  بِاأْن  الُجُنوَد  َفاأَمَر  َتمِزيقاً،  ُبولَُس  قُوا  ُيَمزِّ

ِة اإلَى الثَُّكَنِة. بِالُقوَّ
11َوِفي اللَّيَلِة التّالَِيِة، َوَقَف الرَّبُّ اإلَى جانِِب ُبولَُس 

الُقدِس،  ِفي  َعنِّي  َشِهدَت  َفَكما  ْع،  لَُه: »َتَشجَّ َوقاَل 
َسَتشَهُد ِفي ُروما اأيضاً.«

ُطوَن ِلَقتِل ُبوُلس الَيُهوُد ُيَخطِّ
َواألَزُموا  الَيُهوِد  َبعُض  َتاآَمَر  النَّهاُر،  َطَلَع  12َوِعنَدما 

اأنُفَسُهْم بَِقَسٍم اأنَُّهْم لَْن َياأْكُلُوا َولَْن َيشَرُبوا اإلّ� َبعَد اأْن 
َيقُتلُوا ُبولَُس. 13َوكاَن َعَدُد الَِّذيَن شاَركُوا ِفي الُمؤاَمَرِة 
ُيوِخ  َيِزيُد َعَلى اأرَبِعْيَن. 14َوَذَهُبوا اإلَى ِكباِر الَكَهَنِة َوالشُّ
َوقالُوا: »لََقْد األَزمنا اأنُفَسنا بَِقَسٍم اأْن ل� نَاأْكَُل َشيئاً اإلَى 
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ُموا اأنُتْم َوالَمجِلُس الِتماساً  آَن، َقدِّ اأْن نَقُتَل ُبولَُس. 15َفال�
لِلاآِمِر بِاأْن ُينِزَل ُبولَُس اإلَيُكْم. ُمَتظاِهِريَن بِاأنَُّكْم تُِريُدوَن 
يَن لَِقتِلِه  اأْن َتدُرُسوا َقِضيََّتُه بِِدقٍَّة اأكَبَر. َوَسَنُكوُن ُمسَتِعدِّ

َقبَل اأْن َيِصَل اإلَى ُهنا.«
16لَِكنَّ ابَن اُأخِت ُبولَُس، َسِمَع بِالٌمؤاَمَرِة، َفَذَهَب 

َوَدَخَل الثَّكَنَة، َواأخَبَر ُبولَُس بِها.‹ 17َفَدعا ُبولُُس اأَحَد 
آِمِر، َفَلَديِه  ّباِط ج َوقاَل لَُه: »ُخْذ َهذا الّشابَّ اإلَى ال� الضُّ
بِِه  َوجاَء  الّضابُِط  18َفاأَخَذُه  بِِه.  ُيخِبَرُه  اأْن  ُيِريُد  َشيٌء 
ِجيُن ُبولُُس، َوَطَلَب  آِمِر َوقاَل لَُه: »اسَتدعانِي السَّ اإلَى ال�
أنَّ لََديِه َشيُئاً ُيِريُد  ِمنِّي اأْن اُأحِضَر َهذا الّشابَّ اإلَيَك، لِ�

اأْن َيُقولَُه لََك.«
آِمُر ِمْن َيِدِه، َواأَخَذُه جانِباً، َوَساألَُه:  19َفاأمَسَك بِِه ال�

»ما الَِّذي تُِريُد اأْن تُخِبَرنِي بِِه؟«
اأْن  ِمنَك  َيطلُُبوا  اأْن  َعَلى  الَيُهوُد  »اتََّفَق  20َفقاَل: 

بِاأنَُّهْم  ُمَتظاِهِريَن  َغداً،  الَمجِلِس  اإلَى  ُبولَُس  تُحِضَر 
تُواِفقُهْم  21َفلا  َتفِصيلاً.  اأكَثَر  بَِشكٍل  َمَعُه  ُقوَن  َسُيَحقِّ
وَن  أنَّ ُهناَك اأكَثُر ِمْن اأرَبِعيَن َرُجلاً ُيِعدُّ َعَلى َطَلِبِهْم، لِ�
اأْو  َياأْكُلُوا  ل�  اأْن  بَِقَسٍم  اأنُفَسُهْم  األَزُموا  َوَقْد  َكِميناً.  لَُه 
وَن َوَينَتِظُروَن  آَن ُمسَتِعدُّ َيشَرُبوا اإلَى اأْن َيقُتلُوُه. َوها ُهِم ال�

ُمواَفَقَتَك.«
آِمُر الّشابَّ بَِقولِِه: »ل� تُخِبْر اأَحداً بِاأنََّك  22َفاأَمَر ال�

اأعَلِمَتِني بَِهذا.« ثُمَّ َصَرَفُه.

إرسَاُل ُبوُلَس إَلى َقيَصِريَّة
آِمُر اْثَنيِن ِمْن ُضّباِطِه َوقاَل لَُهما:  23ثُمَّ اسَتدَعى ال�

زا ِمَئَتْي ُجنِديٍّ َوَسبِعيَن فاِرساً َوِمَئَتْي حاِمِل ُرمٍح  »َجهِّ
ِفي  لِلانِطلاِق  وا  َواسَتِعدُّ َقيَصِريََّة.  َمِديَنِة  اإلَى  هاِب  لِلذَّ
َيرَكُبُه،  ما  ُبولَُس  24َواأعُطوا  لَيلاً.  التّاِسَعِة  الّساَعِة 
َواأوِصلُوُه سالِماً اإلَى الوالِي ِفيِلكَس.« 25َوَكَتَب ِرسالًَة 

َهذا َمضُمونُها:

صاِحِب  اإلَى  لِيسياَس،  كلُودُيوَس  26ِمْن 

عاَدِة الوالِي ِفيِليكَس، َتِحّياتِي، السَّ

العدد  في  اأيضاً  مئة.«  »قائد  أحد الضباط. حرفياً  ج 17:23 
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َعَلى  َوكانُوا  ُجِل،  الرَّ بَِهذا  الَيُهوُد  27اأمَسَك 

َوُجُنوِدي  ِجئُت  لَِكنِّي  َيقُتلُوُه.  اأْن  َوَشِك 
 . اأًنَُّه ُمواِطٌن ُرومانِيٌّ َواأنَقْذتُُه، َبعَد اأْن َعِلْمُت 
َيتَِّهُمونَُه  ما  اأعِرَف  اأْن  اأَردُت  اأنِّي  28َوبِما 

اأنَُّهْم  29َوَوَجدُت  َمجِلِسِهْم.  اإلَى  اأَخذتُُه  بِِه، 
لَْم  لَِكنَُّه  بَِشِريَعِتِهْم.  َتَتَعلَُّق  بَِمسائَِل  َيتَِّهُمونَُه 
الَحبَس.  اأِو  الَمْوَت  َيسَتِحقُّ  بِاأيِّ َشيٍء  ُيتََّهْم 
َهذا  ِضدَّ  ُمؤاَمَرٌة  ُهناَك  اأنَّ  اُأعِلمُت  30َولَّما 

الرَُّجِل، اأرَسلُتُه َفوراً اإلَيَك. َواأَمرُت الُمشَتِكيَن 
َعَليِه بِاأْن َيرَفُعوا َقِضيََّتُهْم َعَليِه اأماَمَك.

َواأحَضُروُه  ُبولَُس  َواأَخُذوا  أواِمَر  ال� الُجُنوُد  َذ  31َفَنفَّ

لَيلاً اإلَى اأنِْتياْتِريَس. 32َوِفي الَيوِم التّالِي َتَركُوا الُفرساَن 
الُمَعْسَكِر.  اإلَى  َفعاُدوا  ُهْم  اأّما  َمَعُه،  َفَر  السَّ ُيواِصلُوَن 
اإلَى  سالََة  الرِّ َسلَُّموا  َقيَصِريََّة،  اإلَى  َوَصلُوا  33َوِعنَدما 

الوالِي، َوَسلَُّموُه ُبولَُس اأيضاً.
الُمقاَطَعِة  َعِن  َوَساأَل  سالََة،  الرِّ الوالِي  34َفَقَراأ 

ِكيِليِكيََّة.  ِمْن  اأنَُّه  َفاأخَبُروُه  ُبولُُس،  اإلَيها  َينَتِمي  الَِّتي 
35حيَنِئٍذ قاَل: »َساأسَمُع ِمنَك ِحيَن َيِصُل الُمشَتُكوَن 

َعَليَك.« َواأَمَر بِاأْن َيَظلَّ ُبولُُس َتحَت الِحراَسِة ِفي َقصِر 
ِهيُروُدَس.

َوَبعَد َخمَسِة اأيّاٍم نََزَل َرئِيُس الَكَهَنِة َحنانِّيا 24 
َوُمحاٍم  ُيوِخ  الشُّ َبعِض  َمَع  َقيَصِريََّة  اإلَى 
اْسُمُه َتْرتُلَُّس. َفَعَرُضوا تَُهَمُهْم ِضدَّ ُبولَُس اأماَم الوالِي. 
ُم التَُّهَم اأماَم  2َوِعنَدما اسُتدِعَي ُبولُُس، َبَداأ َتْرتُلُُّس ُيَقدِّ

لاِم  السَّ ِمَن  واِفٍر  بِِقسٍط  نََتَمتَُّع  »اإنَّنا  َفقاَل:  ِفيِلْكَس 
َهذا  اأجِل  ِمْن  اُأدِخَلْت  الَِّتي  صلاحاُت  َوال�إ بَِسَبِبَك، 
ُب بَِهذا  عِب كانَْت بَِفضِل ُبعِد نََظِرَك. 3نَحُن نَُرحِّ الشَّ
كُلِّ  َوِفي  َطِريَقٍة  بُِكلِّ  ِفيِلكَس،  عاَدِة  السَّ يا صاِحَب 
نِّي  َمكاٍن، َوكُلِّ امِتناٍن. 4لَِكْن لَِئّلا اُأثِقَل َعَليَك اأكَثَر، َفاإ
اأرُجو اأْن َتَتَلطََّف بِال�سِتماِع اإلَى َكِلَمِتي الُموَجَزَة. 5َفَقْد 
َغَب  الشَّ ُيِثيُر  َوُهَو  اإزعاٍج.  َمصَدَر  الرَُّجَل  َهذا  َوَجدنا 
َبيَن الَيُهوِد ِفي كُلِّ اأنحاِء العالَِم. َوُهَو ِمْن قاَدِة َمذَهِب 
َس الَهيَكَل، لَِكنَّنا  النّاِصِريِّيَن. 6َكما اأنَُّه حاَوَل اأْن ُيَنجِّ
َشريَعِتنا.  بَِحَسِب  نُحاِكَمُه  اأْن  واِرْدنا  بِِه،  اأمَسكنا 

ٍة،  بُِقوَّ اأْيدينا  ِمْن  َوانَتَزَعُه  جاَء  لِيسياَس  آِمَر  ال� 7لَِكنَّ 

ُق  تَُحقِّ َفِحيَن  اإليَك.  َياأتوا  َباأْن  َعليِه  الُمشَتكيَن  8َواأَمَر 

ُأُموِر الَِّتي نَتَِّهُمُه بِها.«  َمَعُه بَِنفِسَك، َسَتعَلُم ِمنُه كُلَّ ال�
9َوانَضمَّ اإلَيِه الَيُهوُد ِفي َتوِجيِه ال�تِّهاماِت، ُمَؤكِِّديَن اأنَّ 

كُلَّ َهِذِه ال�تِّهاماِت َصِحيَحٌة.

ُبوُلُس ُيداِفُع َعْن َنفِسِه أماَم ِفيِلكس
»اأنا  قاَل:  َيَتَكلََّم  اأْن  لُِبولَُس  الوالِي  اأشاَر  10َفَلّما 

ِة ُمنُذ َسَنواٍت َكِثيَرٍة، لَِذلَِك  ُأمَّ اأعِرُف اأنََّك قاٍض لَِهِذِه ال�
اأْن  11َوُيمِكُنَك  اأماَمَك.  نَفِسي  َعْن  اُأداِفَع  اأْن  نِي  َيُسرُّ
َذهابِي  َعَلى  َيمِض  لَْم  اأقُوُل.  ما  ِة  ِصحَّ ِمْن  َق  َتَتَحقَّ
12َولَْم  َيوماً.  َعَشَر  اثَني  ِمِن  اأكَثُر  لِلِعباَدِة  الُقدِس  اإلَى 
َيِجُدونِي اُأجاِدُل اأَحداً ِفي ساَحِة الَهيَكِل. َول� َوَجُدونِي 
اآَخَر  َمكاٍن  اأيِّ  ِفي  َول�  الَمجاِمِع  ِفي  ل�  النّاَس  اُأَهيُِّج 
َة  لََك ِصحَّ ُيثِبُتوا  اأْن  َيقِدُروَن  الَمِديَنِة. 13َوُهْم ل�  ِمَن 

ُهونَها ِضدِّي. ال�تِّهاماِت الَِّتي ُيَوجِّ
14»َغيَر اأنِّي اأعَتِرُف لََك بِاأنِّي اأعُبُد اإلََه اآبائِنا َحَسَب 

»الطَِّريِق« أ الَِّذي َيعَتِبرونَُه َهرَطَقًة. َواأنا اُأوِمُن بُِكلِّ ما 
أنِبياِء. 15َواأنا  ِريَعُة َوما ُهَو َمكُتوٌب ِفي كُُتِب ال� َتُقولُُه الشَّ
اأشَتِرُك َمَع َهُؤل�ِء الرِّجاِل اأنُفِسِهْم ِفي الرَّجاِء بِاهلِل. َوَهذا 
الرَّجاُء ُهَو اأنَُّه َسَتُكوُن ُهناَك ِقياَمٌة لِلّصالِِحيَن َوال�أشراِر 
نِّي اُأَدرُِّب نَفِسي دائِماً لَِيُكوَن َضِميِري  َمعاً. 16َولَِهذا َفاإ

بِلا لَوٍم اأماَم اهلِل َوالنّاِس.
ِة َسَنواٍت، َرِجعُت اإلَى الُقدِس  17»َفَبعَد ِغياِب ِعدَّ

َم َتقِدماٍت  ُأَقدِّ ُأحِضَر َتَبرُّعاٍت لِلُفَقراَء ِمْن َجماَعِتي، َولِ� لِ�
ساَحِة  ِفي  َوَجُدونِي  َهذا،  اأفَعُل  كُنُت  18َوَبيَنما  هلِل. 
َجمٌع  ُهناَك  َيُكْن  َولَْم  التَّطِهيِر.  َطقَس  اُأكِمُل  الَهيَكِل 
اأِسّيا  الَيُهوِد ِمْن  َول� َحَدَث َشَغٌب. 19َبْل كاَن َبعُض 
ُموا  َموُجوِديَن ُهناَك. اُأولَِئَك َينَبِغي اأْن َياأتُوا اإلَيَك، َوُيَقدِّ
ْث  اتِّهاَمُهْم، اإْن كاَن لََديِهْم َشيٌء ِضدِّي. 20اأْو لَِيَتَحدَّ
َهُؤل�ِء الحاِضُروَن ُهنا َعْن اأيَِّة َجِريَمٍة اأثَبُتوها َعَليَّ ِعنَدما 
. 21ُربَّما اعَتَبُرونِي ُمذنِباً  َوَقفُت اأماَم الَمجِلِس الَيُهوِديِّ
قُْلُتها ُهناَك َعَلى َمسَمٍع  الَِّتي  الَوِحيَدِة  بَِسَبِب الُجمَلِة 

أ 14:24 الطريق. ال�سم الَّذي كان ُيطلق َعَلى َجماَعِة المؤمنين 

المسيحييَن في مرحلة النشوء. اأيضاً في العدد 22.
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ِمنُهْم. َفَقْد قُْلُت: ›اأنُتْم تُحاِكُمونَِني الَيوَم َعَلى اأساِس 
اإيمانِي بِِقياَمِة ال�أمواِت.‹«

َر ِفيِلكُس الَِّذي كاَن ُمطَِّلعاً اطِّلاعاً َجيِّداً  22ثُمَّ َقرَّ

َل الَجلَسَة، َوقاَل: »ِحيَن َياأتِي  َعَلى »الطَِّريِق،« اأْن ُيَؤجِّ
آِمُر لِيْسياُس، َساأبِتُّ ِفي َقِضيَِّتَك.« 23َواأَمَر الّضابَِط أ  ال�
يَِّة.  الُحرِّ َبعَض  َمنِحِه  َمَع  الِحراَسِة  َتحَت  ُيبِقَيُه  بِاأْن 
ال�هِتماِم  ِمَن  ُبولَُس  اأصِدقاُء  ُيمَنَع  ل�  بِاأْن  اأَمَرُه  َكما 

بِحاجاتِِه.

ُث إَلى ِفيِلكَس َوَزوَجِته ُبوُلُس َيَتَحدَّ
لا.  ِة اأيّاٍم جاَء ِفيِلكُس َوَمَعُه َزوَجُتُه ُدُروسِّ 24َوَبعَد ِعدَّ

َواسَتَمَع  ُبولُُس،  َفاْسُتْدِعَي  َيُهوِديًَّة.  َزوَجُتُه  َوكانَْت 
ُث َعْن اإيمانِِه بِالَمِسيِح َيُسوَع.  ِفيِلكُس اإلَيِه َوُهَو َيَتَحدَّ
َوَضبِط  الِبرِّ  َعِن  ُث  َيَتَحدَّ ُبولُُس  كاَن  َبيَنما  25لَِكْن 

لُِبولَُس:  َوقاَل  ِفيِلكُس  آتَِيِة، خاَف  ال� يُنونَِة  َوالدَّ النَّفِس 
آَن، َوِحيَن تُتاُح لِي فُرَصٌة َساأسَتدِعيَك.«  »انَصِرِف ال�
26َوكاَن ِفي الَوقِت نَفِسِه َياأَْمُل اأْن ُيعِطَيُه ُبولُُس ِرْشَوًة 

ُث اإلَيِه. مالِيًَّة. َفكاَن َيسَتدِعيِه َكِثيراً َوَيَتَحدَّ
ِفْسُتوَس  ُبوْركُيوَس  َخَلَفُه  عاَميِن،  ُمُروِر  27َوَبعَد 

ُيِريُد  كاَن  َُّه  أن لِ� َمسُجوناً،  ُبولَُس  ِفيِلكُس  َوَتَرَك  والِياً. 
اأْن ُيرِضَي الَيُهوَد.

اإلَى 25  ِفسُتوَس  ُوُصوِل  ِمْن  اأيّاٍم  َثلاَثِة  َوَبعَد 
اإلَى  َقيَصِريََّة  َمِديَنِة  ِمْن  جاَء  الِول�َيِة، 
الُقدِس. 2َوَعَرَض ِكباُر الَكَهَنِة َوقاَدُة الَيُهوِد اأماَم ِفسُتوَس 
َمَعُهْم  َيصَنَع  اأْن  ِمنُه  3َوَطَلُبوا  ُبولَُس،  ِضدَّ  اتِّهاماتِِهْم 
َمعُروفاً بِاأْن ُيرِسَل ُبولَُس اإلَى الُقدِس. اإْذ كانُوا َيَتاآَمُروَن 
لَِقتِلِه ِفي الطَِّريِق. 4َفاأجاَب ِفْسُتوُس بِاأنَّ ُبولَُس ُمحَتَجٌز 
ِفي َقيَصِريََّة. َوقاَل اإنَُّه َسَيذَهُب ُهَو نَفُسُه اإلَى َقيَصِريََّة 
َولَْيعِرُضوا  َمِعي،  قاَدتُِكْم  َبعُض  »لَِياأِت  5َوقاَل:  َقِريباً. 
تَُهَمُهْم ِضدَّ ُبولَُس اإْن كاَن َقْد اأساَء.« 6َوَبعَد اأْن َقَضى 
ِفسُتوُس َثمانَِيَة اأْو َعْشَرَة اأيّاٍم َمَعُهْم، عاَد اإلَى َقيَصِريََّة.

َوِفي الَيوِم التّالِي َجَلَس َعَلى كُرِسيِِّه ِفي الَمحَكَمِة، 
َحولَُه  َوَقَف  ُبولُُس،  7َفَلّما جاَء  ُبولَُس.  بِاإحضاِر  َواأَمَر 
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بُِتَهٍم  َعَليِه  َواشَتُكوا  الُقدِس،  ِمَن  الَِّذيَن جاُءوا  الَيُهوُد 
َكِثيَرٍة َخِطيَرٍة َعِجُزوا َعْن اإثباتِها. 8اأّما ُبولُُس َفداَفَع َعْن 
اأِو  الَيُهوِد  َشِريَعِة  اإلَى  بَِشيٍء  اأَساأُت  َوقاَل: »ما  نَفِسِه 

الَهيَكِل اأِو الَقيَصِر.«
9لَِكنَّ ِفسُتوَس اأراَد اأْن ُيرِضَي الَيهوَد، َفقاَل لُِبولَُس: 

»اأتُِريُد اأْن َتذَهَب اإلَى القدِس لُِتحاَكَم َعَلى َهِذِه التَُّهِم 
ُهناَك اأماِمي؟«

َمحَكَمِة  اأماَم  اأمثَُل  اأْن  »َينَبغي  ُبولُُس:  10َفقاَل 

اإلَى  اُأِسْئ  لَْم  َواأنا  اُأحاَكَم.  اأْن  َيْنَبغي  َفُهناَك  الَقيَصِر، 
كُنُت  ْن  11َفاإ َجيِّداً.  اأنَت  َتعِرُف  َكما  بَِشيٍء،  الَيُهوِد 
اإلَى  اأسَعى  ل�  نِّي  َفاإ الَموِت،  ُعُقوَبَة  َواأسَتِحقُّ  ُمذنِباً 
الَِّتي  التَُّهُم  َتُكِن  لَْم  اإْن  لَِكْن  الَموِت.  ِمَن  الُهروِب 
ُهها اإلَيَّ َهُؤل�ِء َصِحيَحًة، َفلا َيقِدُر اأَحٌد اأْن ُيَسلَِّمِني  ُيَوجِّ

اإلَْيِهْم. َفاأنا اأرَفُع َقِضيَِّتي اإلَى الَقيَصِر.«
12وَبعَد اأْن شاَوَر ِفْستوُس َمجِلَسُه، قاَل: »َرَفْعَت 

لَى الَقيَصِر َتْذَهُب.« َيَتَك اإلَى الَقيَصِر، َفاإ َقضِّ

ِفْسُتوُس َيسأُل أغِريباَس َعْن ُبوُلس
اأغِريباُس  الَمِلُك  َوَصَل  اأيّاٍم  ِة  ِعدَّ ُمُروِر  13َوَبعَد 

َوَبْرنِيِكي اإلَى َقيَصِريََّة لِلتَّرِحيِب بِِفسُتوَس. 14َوَبعَد اأْن 
َة اأيّاٍم، َشَرَح ِفْسُتوُس َقِضيََّة ُبولَُس لِلَمِلِك  َقَضيا ُهناَك ِعدَّ
َفقاَل لَُه: »ُهنا َرُجٌل َتَرَكُه ِفيِلكُس َسِجيناً. 15َوِعنَدما 
َوُشُيوُخ  الَكَهَنِة  ِكباُر  َعَليَّ  َعَرَض  الُقدِس،  ِفي  كُنُت 
الَيُهوِد َدعواُهْم َعَليِه. َوَطَلُبوا ِمنِّي اأْن اُأِديَنُه. 16َفُقلُت 
لَُهْم اإنَُّه لَيَس ِمْن عاَدِة الرُّوماِن اأْن ُيَسلُِّموا َشْخصاً َقبَل 
َوالُمشَتكيَن.  َعَليِه  الُمشَتَكى  َبيَن  الُمواَجَهُة  َتِتمَّ  اأْن 
َعْن  فاِع  لِلدِّ فُرَصًة  َعَليِه  الُمشَتَكى  ُيعَطى  اأْن  َوَينَبِغي 

َهِة اإلَيِه. نَفِسِه ِضدَّ التُّهَمِة الُمَوجَّ
النََّظِر  ِفي  ْر  اأَتاأخَّ لَْم  َمِعي،  ُهنا  جاُءوا  17»َفَلّما 

ِفي الَقِضيَِّة. َبْل َجَلسُت ِفي الَيوِم التّالِي َعَلى كُرِسيِّ 
الَقضاِء، َواأَمرُت بِاإحضاِر الرَُّجِل.

ُه، لَْم  ثُوا ِضدَّ 18»َولَّما َوَقَف الَِّذيَن اتََّهُموُه لَِيَتَحدَّ

َتَوقَّعُتها. 19َبْل َتجاَدلُوا  َيتَِّهُموُه بِاأيٍّ ِمَن الَجرائِِم الَِّتي 
ما  بَِشخٍص  َوَتَتَعلَُّق  بِِديانَِتِهْم،  َتَتَعلَُّق  َمسائَِل  ِفي  َمَعُه 
اْسُمُه َيُسوُع. َوَيُسوُع َهذا ماَت، لَِكنَّ ُبولَُس َيزُعُم اأنَُّه 
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ُأُموِر.  . 20َفاْحَترُت ِفي َكيِفيَِّة التَّحِقيِق ِفي َهِذِه ال� َحيٌّ
َوُيحاَكَم  الُقدِس  اإلَى  َيذَهَب  اأْن  َيَودُّ  كاَن  اإْن  َفَساألُتُه 
ُهناَك َعَلى َهِذِه التَُّهِم. 21لَِكْن ِعنَدما َطَلَب ُبولُُس اأْن 
مبراُطوِر،  َيبَقى َمحُجوزاً ِفي َقيَصِريََّة ِفي انِتظاِر َقراِر ال�إ
اإرسالِِه  ِمْن  اأَتَمكََّن  اأْن  اإلَى  َمحُجوزاً  َيبَقى  بِاأْن  اأَمرُت 

اإلَى الَقيَصِر.«
اإلَى  اأسَتِمَع  اأْن  »اأَودُّ  لِِفسُتوَس:  اأًغِريباُس  22َفقاَل 

اإلَيِه  ِفسُتوُس: »َسَتسَتِمُع  َفقاَل  بَِنفِسي.«  الرَُّجِل  َهذا 
َغداً.«

التّالِي  الَيوِم  َوَبرنِيِكي ِفي  اأغِريباُس  23َوَهَكذا جاَء 

ِفي اُأبََّهٍة َعِظيَمٍة، َوَدَخلا اإلَى قاَعِة الُمقاَبلاِت َمَع قاَدِة 
الَجيِش َوُوَجهاِء الَمِديَنِة. َواأصَدَر ِفسُتوُس اأمَرُه، َفاُأحِضَر 

ُبولُُس.
َويا  اأغِريباُس،  الَمِلُك  »اأيُّها  ِفسُتوُس:  قاَل  24ثُمَّ 

َم  كُلَّ الحاِضِريَن َمَعنا، اأنُتْم َتَروَن َهذا الرَُّجَل. لََقْد َقدَّ
بَِشاأْنِِه.  َطَلباً  اأيضاً  َوُهنا  الُقدِس  ِفي  الَيُهوِد  كُلُّ  اإلَيَّ 
َوُهْم َيصُرُخوَن َوَيقولوَن اإنَُّه َينَبِغي اأْن َيُموَت. 25لَِكنِّي 
َوَجدُت اأنَُّه لَْم َيفَعْل َشيئاً َيسَتِحقُّ الَموَت. َوبِما اأنَُّه َرَفَع 
َقِضيََّتُه اإلَى الَقيَصِر، َفَقْد َقرَّرُت اأْن اُأرِسَلُه اإلَيِه. 26لَِكْن 
مبراُطوِر بَِشاأْنِِه.  ٌد اأكُتُبُه لِلاإ ل� ُيوَجُد ِعنِدي َشيٌء ُمَحدَّ
الَمِلُك  اأيُّها  اأنَت  َواأماَمَك  اأماَمُكْم،  اأحَضرتُُه  َولَِهذا 
. َواأنا اآُمُل اأْن َيُكوَن لََديَّ َبعَد  اأغِريباُس بَِشكٍل خاصٍّ
َهذا التَّحِقيِق ما اأكُتُبُه. 27اإْذ ل� َيبُدو لِي اأمراً َمعُقول�ً اأْن 

َهِة اإلَيِه.« اُأرِسَل َسِجيناً ُدوَن َتحِديِد التَُّهِم الُمَوجَّ

ُبوُلُس أماَم أغِريباس

بِاأْن 26  لََك  »اآَذُن  لُِبولَُس:  اأغِريباُس  َفقاَل 
َعْن نَفِسَك.« َفَمدَّ ُبولُُس  َث ِدفاعاً  َتَتَحدَّ
اأنا  اأغِريباُس،  الَمِلُك  »اأيُّها  2َفقاَل:  ِدفاَعُه  َوَبَداأ  َيَدُه 
ُم اأماَمَك اأنَت الَيوَم ِدفاِعي ِضدَّ كُلِّ  ِّي َساُأَقدِّ أن َمسُروٌر لِ�
ُأُموِر الَِّتي َيتَِّهُمِني بِها الَيُهوُد. 3َفاأنَت ُمطَِّلٌع اطِّلاعاً  ال�
واِسعاً َعَلى كُلِّ التَّقالِيِد َوالُمجاَدل�ِت الَيُهوِديَِّة. َولَِهذا 

نِّي اأرُجو اأْن َتسَتِمَع اإلَيَّ بَِصبٍر. َفاإ
ِل َشبابِي  4»َيعِرُف كُلُّ الَيُهوِد َكيَف ِعشُت ُمنُذ اأوَّ

ِفي َبَلِدي َوِفي الُقدِس اأيضاً. 5َفُهْم َيعِرفُونَِني ُمنُذ َزَمٍن 

َطِويٍل َوَيسَتِطيُعوَن اأْن َيشَهُدوا، اإذا اأراُدوا، اأنِّي ِعشُت 
يِسّياً، َواأنِّي كُنُت ُمْلَتِزماً بِاأكَثِر َمذاِهِب ِديِننا َصراَمًة.  ِفرِّ
أنَّ ِعنِدَي َرجاٌء ِفي  آَن لِلُمحاَكَمِة لِ� اأِقُف ُهنا ال� 6َواأنا 

آبائِنا. 7اإنَُّه الَوعُد الَِّذي َترُجو  الَوعِد الَِّذي َقَطَعُه اهلُل ل�
َقبائِلُنا ال�ثنا َعَشرَة اأْن َتنالَُه، َوِهَي َتخِدُم اهلَل لَيَل نَهاِر. 
الَيُهوُد  اإلَيَّ  ُه  ُيَوجِّ الَمِلُك،  اأيُّها  َهذا،  َرجائِي  َوبَِسَبِب 
التَُّهَم. 8َفِلماذا َيعَتِبُر اأيٌّ ِمنُكْم اإقاَمَة اهلِل لِلاأمواِت اأمراً 

ُق؟ ل� ُيَصدَّ
9»َوَقِد اعَتَقدُت اأنا اأيضاً ِفي الماِضي اأنَُّه َينَبغي َعَليَّ 

 . النّاِصِريِّ َيُسوَع  اْسِم  ُيمِكُنِني ِضدَّ  اأفَعَل كُلَّ ما  اأْن 
اإْذ َوَضعُت َكِثيِريَن  َفَعلُتُه ِفي الُقدِس.  10َوَهذا ُهَو ما 

جِن، َبعَد اأْن اأَخذُت  ِمَن الُمؤِمنيَن الُمَقدَّسيَن ِفي السِّ
ُيحَكُم  كاَن  َوِحيَن  الَكَهَنِة.  ِكباِر  ِمْن  بَِذلَِك  َتفِويضاً 
ما  11َوَكِثيراً  ُهْم.  ِضدَّ ُت  اُأَصوِّ كُنُت  بِالَمْوِت  َعَليِهْم 
كُنُت اُأعاِقُبُهْم ِفي الَمجاِمِع. َكما حاَولُت اأْن اُأجِبَرُهْم 
َكبيٍر  َحدٍّ  اإلَى  َعَليِهْم  ناِقماً  كُنُت  َيُسوَع.  َشتِم  َعَلى 

َحتَّى اإنِّي َذَهبُت اإلَى ُمُدٍن اأجَنِبيٍَّة ل�ضِطهاِدِهْم.

ُث َعْن ُرؤَيِتِه ِلَيُسوع ُبوُلُس َيَتَحدَّ
اإلَى  ذاِهباً  كُنُت  َهِذِه،  اأسفاِري  اأَحِد  12»َواأثناَء 

13َوِعنَد  الَكَهَنِة.  ِكباِر  ِمْن  َوَتفِويٍض  بُِسلَطٍة  ِدَمشَق، 
الَمِلُك  اأيُّها  َراأيُت  الطَِّريِق،  َعَلى  َوَبيَنما كُنُت  الظُّهِر، 
مِس  ماِء. َوكاَن النُّوُر اأكَثَر ُسُطوعاً ِمَن الشَّ نُوراً ِمَن السَّ
ُيِضيُء َحولِي َوَحوَل الَِّذيَن كانُوا َمِعي. 14َفَوَقعنا َجِميعاً 
أراِميَِّة: ›يا  أْرِض. َوَسِمعُت َصوتاً َيُقوُل بِاللَُّغِة ال� َعَلى ال�
شاُوُل، يا شاُوُل، لِماذا َتضَطِهُدنِي؟ اأنَت تُؤِذي نَفَسَك 

اإْذ تُحاِوُل اأْن تُؤِذَيِني.‹
›اأنا  لِي:  َفقاَل  َسيُِّد؟‹  يا  اأنَت  ›َمْن  15»َفُقلُت: 

َيُسوُع الَِّذي اأنَت َتضَطِهُدُه. 16لَِكِن انَهْض َوِقْف َعَلى 
َقَدَميَك. َفَقْد َظَهرُت لََك لَِكي اُأَعيَِّنَك خاِدماً َوشاِهداً 
لِما َراأيَت ِمنِّي َولِما َساُأِريَك. 17َوَساُأنِقُذَك ِمَن الَيُهوِد 
18َساُأرِسلَُك  اإلَْيِهْم.  َساُأرِسلَُك  الَِّذيَن  الَيُهوِد  َغيِر  َوِمْن 
ُهْم ِمَن الظُّلَمِة اإلَى النُّوِر، َوِمْن  اإلَْيِهْم لَِتفَتَح ُعُيونَُهْم َوَتُردَّ
ُغفراناً  َينالُوا  اأْن  اُأِريُدُهْم  َفاأنا  اهلِل.  اإلَى  اإبِليَس  ُسلطاِن 

يماِن بِي.‹ ُسوا بِال�إ لَِخطاياُهْم َوَمكاناً َبيَن الَِّذيَن َتَقدَّ
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ُث َعْن ِخدَمِته ُبوُلُس َيَتَحدَّ
ماِويََّة، اأيُّها الَمِلُك  19»َواأنا لَْم اأْعِص َهِذِه الرُّؤيا السَّ

ل�ً ِفي ِدَمشَق، ثُمَّ ِفي الُقدِس  رُت اأوَّ اأغِريباُس، 20َبْل َبشَّ
الَيُهوِد  َغيَر  رُت  َبشَّ َكما  الَيُهوِديَِّة.  اأنحاِء  َجِميِع  َوِفي 
َوَحَثْثُتُهْم َعَلى اأْن َيُتوُبوا َوَيرِجُعوا اإلَى اهلِل َوَيعَملُوا اأعمال�ً 

َتُدلُّ َعَلى َتوَبِتِهْم.
ِفي  َواأنا  الَيُهوُد  بِي  اأمَسَك  َبِب،  السَّ 21»َولَِهذا 

ساَحِة الَهيَكِل، َوحاَولُوا اأْن َيقُتلُونِي. 22لَِكنَّ اهلَل اأعانَِني 
أشَهَد لِلنّاِس  نِّي اأِقُف ُهنا لِ� َحتَّى َهذا الَيوِم. َوَهَكذا َفاإ
َسَبَق  ما  ِسَوى  اأقُوُل  َول�  َوَكِبيِرِهْم.  َصِغيِرِهْم  َجِميعاً، 
َسَيَتاألَُّم،  الَمِسيَح  23اأنَّ  َوُموَسى:  أنِبياُء  ال� بِِه  َتَنبَّاأ  َواأْن 
َل َمْن َيُقوُم ِمْن َبيِن ال�أمواِت، َواإنَُّه َسُيعِلُن  َوَسَيُكوُن اأوَّ

النُّوَر لِلَيُهوِد َولَِغيِر الَيُهوِد.«

ُبوُلُس ُيحاِوُل إقناَع أغِريباس
أقواِل،  24َوَبيَنما كاَن ُبولُُس ُيداِفُع َعْن نَفِسِه بَِهِذِه ال�

قاَل ِفسُتوُس بَِصوٍت ُمرَتِفٍع: »يا ُبولُُس، اأنَت َمجُنوٌن! 
الُكُتُب الَِّتي َتقَراُأها َتُسوقَُك اإلَى الُجُنوِن!«

صاِحَب  يا  َمجُنوناً  »لَسُت  ُبولُُس:  25َفاأجاَب 

عاَدِة، َبْل اإنَّ ال�أشياَء الَِّتي اأقُولُها َصِحيَحٌة َوَمعُقولٌَة.  السَّ
اأْن  ُيمِكُنِني  لَِهذا  ُأُموِر.  ال� بَِهِذِه  عاِرٌف  26َوالَمِلُك 

ُأُموَر  يٍَّة. َواأنا واثٌِق ِمْن اأنَُّه َيعِرُف َهِذِه ال� َث اإلَيِه بُِحرِّ اأَتَحدَّ
ُمنَعِزٍل.  َمكاٍن  ِفي  َيحُدْث  لَْم  َحَدَث  ما  أنَّ  لِ� كُلَّها، 
اأنا  أنِبياُء؟  ال� َكَتَبُه  بِما  اأتُؤِمُن  اأغِريباُس،  الَمِلُك  27اأيُّها 

اأعَلُم اأنََّك تُؤِمُن.«
28َفقاَل اأغِريباُس لُِبولَُس: »اأَتُظنُّ اأنََّك َتسَتِطيُع اأْن 

ِة الَقِصيَرِة؟« تُقِنَعِني بِاأْن اأكُوَن َمِسيِحّياً ِفي َهِذِه الُمدَّ
اأْم  َقِصيَرٍة  ٍة  ُمدَّ اأِفي  »َسواٌء  ُبولُُس:  29َفاأجاَب 

نِّي اُأَصلِّي اأْن تُصِبَح ِمثِلي. ل� اأنَت َفَقْط، َبْل  َطِويَلٍة، َفاإ
كُلُّ الَِّذيَن َيسَتِمُعوَن اإلَيَّ الَيوَم. اُأَصلِّي اأْن تُصِبُحوا ِمثِلي 

لاِسِل.« ِفي كُلِّ َشيٍء ما َعدا َهِذِه السَّ
الجالِِسيَن  َوكُلُّ  َوَبرنِيِكي  َوالوالِي  الَمِلُك  30َفقاَم 

َمَعُهْم. 31َوَبعَد اأْن غاَدُروا القاَعَة، كانُوا َيَتَكلَُّموَن ِفيما 
َبيَنُهْم َوَيقولوَن: »لَْم َيفَعْل َهذا الرَُّجُل ما َيسَتِحقُّ ُعُقوَبَة 
الَموِت اأِو الَحبِس.« 32َوقاَل اأغِريباُس لِِفسُتوَس: »كاَن 

ُيمِكُن اإطلاُق َسراِح َهذا الرَُّجِل، لَول� اأنَُّه َرَفَع َقِضيََّتُه 
اإلَى الَقيَصِر.«

ُبوُلُس ُيبِحُر إَلى ُروما

َتمَّ 27  اإيطاليا. حيَنِئٍذ  اإلَى  نُبِحَر  اأْن  َر  َتَقرَّ ثُمَّ 
آَخِريَن اإلَى  َجناِء ال� َتسِليُم ُبولَُس َوَبعُض السُّ
ضابٍِط رومانيٍّ أ اْسُمُه ُيولُيوُس، ِمْن ِفرَقٍة َعْسَكريٍَّة تابِِعٍة 
اأدراِميَت  َمديَنِة  ِمْن  قاِدَمًة  َسِفيَنًة  مبراُطوِر. 2َفَرِكبنا  للاإ
اْمِتداِد  َعَلى  الَّتي  الَموانِِئ  اإلَى  بحاِر  ال�إ َعَلى  تُوِشُك 
َوُهَو  اأِرسَتْرَخُس،  َمَعنا  َوكاَن  َوانَطَلقنا،  اأِسّيا.  ساِحِل 

َمكُدونِيٌّ ِمْن َتسالُونِيِكي.
3َوِفي الَيوِم التّالِي، َرَسونا ِفي َصيدا. َوكاَن ُيوليُوُس 

اإلَى  بِاأْن َيذَهَب  لَُه  لُِبولَُس، َوَسَمَح  ِفي ُمعاَمَلِتِه  لَِطيفاً 
انَطَلقنا  ُهناَك  4َوِمْن  بِحاجاتِِه.  وا  َيهَتمُّ لَِكي  اأصِدقائِِه 
ياَح كانَْت  الرِّ أنَّ  لِ� قُبُرَص،  بَِشواِطِئ  ُمحَتِميَن  َواأبَحرنا 
نا. 5َواأبَحرنا ُمقابَِل ِكيِليِكيََّة َوَبمِفيلَيَة، َوَوَصلنا اإلَى  ِضدَّ
ِميرا ِفي لِيِكيََّة. 6َوُهناَك َوَجَد الّضابُِط َسِفيَنًة اسَكنَدِريًَّة 

ُمبِحَرًة اإلَى اإيطاليا، َفَوَضَعنا َعَلى َظهِرها.
اإلَى  بُِصُعوَبٍة  َوَوَصلنا  اأيّاٍم.  َة  ِعدَّ بُِبطٍء  7َواأبَحرنا 

بِالُمحاَفَظِة  لَنا  لَْم َتسَمْح  يَح  الرِّ لَِكنَّ  ِكِنيُدَس.  ُمقابِِل 
بَِجِزيَرِة  ُمحَتِميَن  َفاأبَحرنا  ِكِنيَدَس،  اإلَى  َمساِرنا  َعَلى 
ُطوِل  َعَلى  بُِصُعوَبٍة  8َواأبَحرنا  َسلُمونِي.  ُمقابَِل  كِرْيَت 
»الَمراِفُئ  ُيدَعى  َمكاٍن  اإلَى  َوَصلنا  َحتَّى  ساِحِلها، 

آِمَنُة« قُرَب َبلَدِة لَسائِيََّة. ال�
َيوُم  َمَضى  َفَقْد  ضاَع.  َقْد  َكِثيٌر  َوقٌت  9َوكاَن 

َرُهْم  َفَحذَّ َخِطراً،  اأصَبَح  َقْد  بحاُر  ال�إ َوكاَن  ومِ ب  الصَّ
انِتظاِر  اأَرى كاِرَثًة ِفي  الرِّجاُل،  ُبولُُس 10َوقاَل: »اأيُّها 
ِرحَلِتنا، َواأنَّنا َسَنخَسُر الَكِثيَر، ل� ِفي ما َيَتَعلَُّق بِالُحُمولَِة 
ِفيَنِة َفَحسُب، َبْل َحياتِنا اأيضاً.« 11لَِكنَّ الّضابَِط  َوالسَّ
ِفيَنِة َوصاِحِبها، َولَْم ُيصِغ اإلَى  اقَتَنَع بَِكلاِم قُبطاِن السَّ

في ال�أعداد  اأيضاً  أ 1:27 ضابط روماني. حرفياً »قائد مئة.« 

.43 ،31 ،11 ،6
وياأتي  اليهود  الَكّفارة عند  يوم عيد  يوم الصوم. هو  ب 9:27 

َواضطرابات  العواصف  فيِه  تكثر  وقٌت  وهو  في خريف كلِّ سنة. 
البحر.
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ما قالَُه ُبولُُس. 12َوبِما اأنَّ الِميناَء لَْم َيُكْن ُمناِسباً لَِقضاِء 
الَبحِر ِمْن ُهناَك.  اإلَى  َينَطِلُقوا  اأْن  اأغَلُبُهْم  َر  َقرَّ تاِء،  الشِّ
َفَقْد كانُوا ُيِريُدوَن اأْن ُيحاِولُوا الُوُصوَل اإلَى ِفيِنكَس اإْن 
ِميناٌء ِفي  ِهَي  َوِفيِنكُس  ُهناَك.  تاَء  الشِّ لَِيْقضوا  اأمَكَن، 
. ماَل الَغربِيَّ َجِزيَرِة كِريَت ُيواِجُه الَجُنوَب الَغربِيَّ َوالشَّ

العاِصَفة
13َوِعنَدما َبَداأْت َتُهبُّ ِريٌح َجُنوبِيٌَّة لَِطيَفٌة، اعَتَقُدوا 

َواأبَحُروا  ِفيَنِة،  السَّ ِمرساَة  َفَرَفُعوا  ُمراَدُهْم.  نالُوا  اأنَُّهْم 
َوقٌت  َيمِض  لَْم  14لَِكْن  كِريَت.  ساِحِل  ُطوِل  َعَلى 
عصاِر  َطِويٌل َحتَّى اجتاَحتُهْم ِمَن الَجِزيَرِة ِريٌح اأشَبُه بِال�إ
ِفي  ِفيَنُة  السَّ 15َفَعِلَقِت  رِقيََّة.«  الشَّ مالِيََّة  »الشَّ ى  تَُسمَّ
يِح،  الرِّ باتِّجاِه  ِم  التََّقدُّ ِمَن  َتَتَمكَّْن  َولَْم  عصاِر.  ال�إ َهذا 

َفاْسَتسَلمنا لَها، َفصاَرْت َتُقوُدنا.
16َوَبيَنما كُنّا نُبِحُر ُمحَتِميَن بَِجِزيَرٍة َصِغيَرٍة اْسُمها 

َكَلْوِدي، َتَمكَّنّا بُِصُعوَبٍة ِمْن َتاأِميِن قارِِب النَّجاِة. 17َفَلّما 
َُّهْم خافُوا  أن ِفيَنِة. َولِ� َرَفُعوُه، اسَتخَدُموا ِحبال�ً لَِتثِبيِت السَّ
َوَتَركُوا  الِمرساَة.  اأنَزلُوا  ِسيتِرَس، أ  بِِرماِل  ُيصَدُموا  اأْن 

ِفيَنَة لِلاأمواِج َتُسوقُها َكيَفما َتشاُء. السَّ
َشِديٍد،  بُِعنٍف  َتضِرُبنا  كانَْت  العاِصَفَة  أنَّ  18َولِ�

َظهِر  َعَلى  ِمْن  الُحُمولَِة  لقاِء  بِاإ التّالِي  الَيوِم  ِفي  َبَداُأوا 
اإلَى  ِفيَنِة  السَّ َة  ُعدَّ َرُموا  الثّالِِث  الَيوِم  19َوِفي  ِفيَنِة.  السَّ
مُس َول� النُُّجوُم اأيّاماً  الَبحِر بِاأيِديِهْم. 20َولَْم َتظَهِر الشَّ
ٍة. َواأِخيراً َفَقدنا  َكِثيَرًة. َوكانَِت العاِصَفُة تُواِجُهنا بِِشدَّ

كُلَّ اأَمٍل بِاإمكانِيَِّة النَّجاِة.
َزَمٍن َطِويٍل.  ُمنُذ  اأَكَل َشيئاً  َقْد  اأَحٌد  َيُكْن  21َولَْم 

َفَوَقَف ُبولُُس اأماَمُهْم َوقاَل: »اأيُّها الرِّجاُل، كاَن َعَليُكْم 
َفَلو  كِريَت،  ِمْن  بحاِر  ال�إ بَِعَدِم  بَِنِصيَحِتي  َتاأُخُذوا  اأْن 
َرَر َوَهِذِه الَخساَرَة.  لََتَجنَّبُتْم َهذا الضَّ َفَعْلُتْم َهذا  اأنَُّكْم 
َُّه ما ِمْن اأَحٍد  أن ُعوا لِ� آَن اأُحثُُّكْم َعَلى اأْن َتَتَشجَّ 22لَِكنِّي ال�

23َفِفي  ِفيَنَة.  السَّ اإلّ�  نَْفِقَد  َولَْن  َحياَتُه،  َسَيفِقُد  ِمنُكْم 
اللَّيَلِة الماِضَيِة َوَقَف اإلَى جانِِبي َملاٌك ِمْن ِعنِد اهلِل الَِّذي 
اأنَتِمي اإلَيِه َواأخِدُمُه، 24َوقاَل لِي: ›ل� َتَخْف يا ُبولُُس، 
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اإْذ َينَبِغي اأْن َتِقَف اأماَم الَقيَصِر. َواهلُل َيِعُدَك بِاأْن َيحَفَظ 
ُعوا اأيُّها الرِّجاُل َفِلي  َحياَة َجِميِع الَِّذيَن َمعَك.‹ 25َفَتَشجَّ
لِي.  ِقيَل  َكما  َتماماً  َسَتحُدُث  ُأُموَر  ال� بِاأنَّ  بِاهلِل  اإيماٌن 

26لَِكْن ل� ُبدَّ اأْن نَرُسَو َعَلى َجِزيَرٍة ما.«

ياُح  27َولَّما جاَءِت اللَّيَلُة الّرابَِعَة َعْشَرَة، كانَِت الرِّ

َتدَفُعنا ُهنا َوُهناَك ِفي َبحِر اأدِريا. َونَْحَو ُمنَتَصِف اللَّيِل 
28َفاأَخُذوا  َقِريَبًة.  كانَْت  اليابَِسَة  اأنَّ  الَبّحاَرُة  اأَحسَّ 
ِقياَس ُعمِق الماِء َفَوَجُدوا اأنَُّه نَحَو ِعشِريَن قاَمًة، َوَبعَد 
َخْمَس  نَحَو  َفَوَجُدوُه  اُأْخَرى،  ًة  َمرَّ قاُسوُه  َقِصيَرٍة  َفتَرٍة 
َعْشَرَة قاَمًة. 29َواإْذ كانُوا َيخَشوَن اأْن نَصَطِدَم بِساِحٍل 
ِفيَنِة، َوَصلُّوا  ، األُقوا اأرَبَع َمراٍس ِمْن َخلِف السَّ َصخريٍّ

اأْن َيطَلَع النَّهاُر َعَليِهْم.
َفاأنَزلُوا  ِفيَنِة.  السَّ ِمَن  يهُرُبوا  اأْن  الَبّحاَرُة  30َوحاَوَل 

َسُينِزلُوَن  بِاأنَُّهْم  ُمَتظاِهِريَن  الَبحِر،  اإلَى  النَّجاِة  قاِرَب 
31لَِكنَّ  ِفيَنِة.  لِلسَّ أماِميَِّة  ال� الِجَهِة  ِمَن  الَمراِسي  َبعَض 
ُبولَُس قاَل لِلّضابِِط َولِلُجُنوِد: »اإذا لَْم َيبَق َهُؤل�ِء َعَلى 
ِفيَنِة، َفَلْن َتَتَمكَُّنوا اأنُْتْم ِمَن النَّجاِة.« 32َفَقَطَع  َظهِر السَّ

الُجُنوُد ِحباَل قاِرِب النَّجاِة َوَتَركُوُه َيسُقُط.
33َوَقبَل ُطلُوِع النَّهاِر، َحثَُّهْم ُبولُُس َجِميعاً َعَلى اأْن 

َيَتناَولُوا َبعَض الطَّعاِم َفقاَل: »َهذا ُهَو الَيوُم الّرابَِع َعَشَر 
الَِّذي انَتَظرتُْم ِفيِه ِفي َقَلٍق ُدوَن َطعاٍم، َولَْم َتاأكُلُوا َشيئاً. 
الطَّعاِم  َبعِض  َتناُوِل  َعَلى  اأُحثُُّكْم  نِّي  َفاإ آَن،  ال� 34اأّما 

َتْسُقَط  َفَلْن  نَجاتُِكْم.  اأجِل  ِمْن  اإلَيِه  َتحتاُجوَن  لِ�أنَُّكْم 
َشعَرٌة واِحَدٌة ِمْن َراأِس واِحٍد ِمْنُكْم.« 35َوَبعَد اأْن قاَل 
َجِميعاً،  اأماَمُهْم  اهلَل  َوَشَكَر  الُخبِز،  َبعَض  اأَخَذ  َهذا، 
ُعوا كُلُُّهْم، َوَتناَولُوا ُهْم  ثُمَّ َقَسَمُه َوَبَداأ َياأكُُل. 36َفَتَشجَّ
ِفيَنِة  اأنُفُسُهْم َبعَض الطَّعاِم. 37َوكاَن َمجُموُعنا ِفي السَّ
ما  َتناَولُوا  اأْن  38َوَبعَد  َوَسبِعيَن َشخصاً.  َوِستًَّة  ِمَئَتيِن 
األُقوا  بِاأْن  ِفيَنِة  السَّ ِحمَل  ُفوا  َخفَّ الطَّعاِم،  ِمَن  َيكِفي 

الُحُبوَب ِفي الَبحِر.

ِفيَنة ُم السَّ َتَحطُّ
أْرَض  39َولَّما َطَلَع النَّهاُر، لَْم َيسَتِطيُعوا اأْن ُيَميُِّزوا ال�

لَُه شاِطٌئ،  َخِليجاً  ل�َحُظوا  لَِكنَُّهْم  ِمنها،  اقَتَرُبوا  الَِّتي 
ِفيَنِة اإليِه. 40َفَحلُّوا الَمراِسَي  َفَقرَُّروا اأْن ُيحاِولوا َتوجيَه السَّ
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َوَتَركُوها َتسُقُط ِفي الَبحِر، َوَحلُّوا الِحباَل الَِّتي تُمِسُك 
َوجِه  ِفي  أماِميَّ  ال� راَع  الشِّ َرَفُعوا  ثُمَّ  ِفيَنِة.  السَّ بَِدفََّتي 
ارَتَطُموا  41لَِكنَُّهم  الّشاِطِئ.  اإلَى  َتْدَفَعُهْم  لَِكْي  يِح  الرِّ
َمُتها  ُمَقدَّ َفَعِلَقْت  ِفيِه،  ِفيَنُة  السَّ َفَغَرَزِت   ، َرمِليٍّ بُِمرَتَفٍع 
ِفيَنِة  َوَوَقَفْت ُدوَن ِحراٍك. َوكاَن الُجزُء الَخلِفيُّ ِمَن السَّ

أمواِج. ِة ال� ُر َتحَت قُوَّ َيَتَكسَّ
َجناِء لَِئّلا َيسَبُحوا َبِعيداً  42َفَخطََّط الُجُنوُد لَِقتِل السُّ

َوَيهُرُبوا. 43لَِكنَّ الّضابَِط اأراَد اأْن ُينِقَذ ُبولَُس، َفَمَنَعُهْم 
بِاأْن  باَحِة  السِّ َعَلى  القاِدِريَن  َفاأَمَر  ِخطَِّتِهْم.  َتنِفيِذ  ِمْن 
َوَيتَِّجُهوا اإلَى الَبرِّ. 44اأّما  ل�ً  ِفيَنِة اأوَّ َيقِفُزوا ِمْن َفوِق السَّ
الَبِقيَُّة َفكاَن َعَليِهْم اأْن َيِصلُوا اإلَى الَبرِّ َعَلى األواٍح َخَشِبيٍَّة 
ِفيَنِة. َوَهَكذا َوَصَل الَجِميُع اإلَى  اأْو َعَلى ِقَطٍع ِمَن السَّ

الَبرِّ سالِِميَن.

ِفي َجِزيَرِة مالَطة

سالِِميَن، 28  كُلِِّه  َهذا  ِمْن  َخَرجنا  اأْن  َوَبعَد 
2َوَقْد  مالَْطَة.  تُدَعى  الَجِزيَرَة  اأنَّ  َعِلمنا 
بِنا  ُبوا  َفَرحَّ  . عاِديٍّ َغيَر  لُطفاً  الَجِزيَرِة  اأهُل  لَنا  اأظَهَر 
ماَء َبَداأْت تُمِطُر َوكاَن  أنَّ السَّ َجِميعاً، َواأشَعلُوا لَنا ناراً لِ�
َوراَح   ، الِعِصيِّ ِمَن  َكوَمًة  ُبولُُس  3َوَجَمَع  باِرداً.  الَجوُّ 
ٌة بَِسَبِب الَحرِّ،  َيَضُعها َعَلى النّاِر. َفَخَرَجْت اأفَعى سامَّ
أفَعى  ْت َعَلى َيِدِه. 4َفَلّما َراأى ُسكّاُن الَجِزيَرِة ال� َوالَتفَّ
ُمَدلّ�ًة ِمْن َيِدِه، قالُوا َبعُضُهْم لَِبعٍض: »ل� ُبدَّ اأنَّ َهذا 
الرَُّجَل قاتٌِل، َفَمْع اأنَُّه نَجا ِمَن الَبحِر، اإلّ� اأنَّ »الَعدَل« أ 

لَْن َيسَمَح لَُه بِاأْن َيِعيَش.«
أفَعى ِمْن َيِدِه اإلَى النّاِر، َولَْم  5اأّما ُبولُُس َفَنَفَض ال�

َم اأْو اأْن َيسُقَط َميِّتاً،  ُيِصبُه اأيُّ اأَذًى. 6َفَتَوقَُّعوا اأْن َيَتَورَّ
لَِكنَُّهْم َبعَد انِتظاٍر َطِويٍل لَْم َيَروا َشيئاً َغْيَر عاِديٍّ َيحُدُث 

لَُه. َفَغيَُّروا َراأَيُهْم َوقالُوا اإنَُّه اإلٌَه!
اْسُمُه  لَِرُجٍل  ُحُقوٌل  الَمكاِن  َذلَِك  قُرَب  7َوكانَْت 

َب بِنا  ُبوبِلُيوَس، َوُهَو اأَحُد ُوَجهاِء تِْلَك الِمنَطَقِة. َفَرحَّ
ِفي َبيِتِه، َواسَتضاَفنا بُِكلِّ َكَرٍم َثلاَثَة اأيّاٍم. 8َوكاَن َوالُِد 
داٍم.  َواإْسهاٍل  ى  بُِحمَّ ُمصاباً  الِفراِش،  َطِريَح  ُبوبِلُيوَس 

اْسمه  ال�أشرار  يعاقب  اإله  بوجود  يعتقدون  الَعدل. كانوا  أ 4:28 

»الَعدُل.«

َفَدَخَل ُبولُُس لَِيُزوَرُه. َوَبعَد اأْن َصلَّى، َوَضَع َيَديِه َعَليِه 
ِفي  الَمرَضى  بِِقيَُّة  جاَء  َهذا،  َحَدَث  9َفَلّما  َوَشفاُه. 
الَجِزيَرِة َوُشُفوا. 10َواأكَرُمونا بَِهدايا َكِثيَرٍة. َولَّما اأبَحرنا 

ُدونا بِما نَحتاُج. َزوَّ

ُبوُلُس َيذَهُب إَلى ُروما
اأْبَحْرنا ِفي َسِفيَنٍة اإسَكنَدِريٍَّة  11َوَبعَد َثلاَثِة اأشُهٍر، 

َمِتها  تاَء ِفي الَجِزيَرِة. َوكاَن ِفي ُمَقدِّ كانَْت َقْد َقَضِت الشِّ
لَهاِن التَّواأماِن.« ب 12َفَوَصْلنا اإلَى  َعلاَمُة الَْجوزاِء: »ال�إ
ِسراكُوستا َوَمَكثنا ُهناَك َثلاَثَة اأيّاٍم. 13َوِمْن ُهناَك اأبَحرنا 
َوَوَصلنا اإلَى ِريُغوَن. َوَبعَد َيوٍم واِحٍد َهبَّْت ِريٌح َجُنوبِيٌَّة، 
َوِفي الَيوِم التّالِي َوَصلنا اإلَى ُبوطُيولِي. 14َوُهناَك َعَثرنا 
خَوِة، َفَطَلُبوا اإلَينا اأْن نَبَقى َمَعُهْم َسبَعَة  َعَلى َبعِض ال�إ
خَوُة ُهناَك  اأيّاٍم. َوَهَكذا َوَصلنا اإلَى ُروما. 15َوكاَن ال�إ
َوِمنَطَقِة  اأبِيُّوَس  اإلَى ُسوِق  اأخباَرنا، َوجاُءوا  َقْد َسِمُعوا 
َشَكَر  ُبولُُس،  َراآُهْم  َفَلّما  ل�سِتقبالِنا.  الثَّلاِث  الحاناِت 

َع. اهلَل َوَتَشجَّ

ُبوُلُس ِفي ُروما
ُيقيَم  بِاأْن  لُِبولَُس  ُسِمَح  ُروما،  اإلَى  َوَصلنا  16َولَّما 

َوحَدُه َمَع ُجنِديٍّ َيحُرُسُه. 17َوَبعَد َثلاَثِة اأيّاٍم َدعا ُبولُُس 
قاَدَة الَيُهوِد لِلاجِتماِع. َفَلّما اجَتَمُعوا، قاَل لَُهْم: »اأيُّها 
ِضدَّ  اأْو  َشعِبنا  ِضدَّ  َشيئاً  اأفَعْل  لَْم  اإنِّي  ُرغَم  خَوُة،  ال�إ
ِفي  َكَسِجيٍن  لِلرُّوماِن  اأسِلمُت  اأنِّي  اإلّ�  اآبائِنا،  عاداِت 
ِّي  أن لِ� َسِبيِلي،  اإخلاَء  َواأراُدوا  18َفاْسَتجَوُبونِي  الُقدِس. 
لَْم اأرَتِكْب ُجرماً َيسَتِحقُّ ُعُقوَبُة الَموِت. 19لَِكْن ِعنَدما 
الَقيَصِر.  اإلَى  َقِضيَِّتي  لَِرفِع  الَيُهوُد، اضُطِررُت  اعَتَرَض 
َشعِبي.  َعَلى  اأشَتِكَي  اأْن  اُأِريُد  َِّني  أن لِ� َهذا  َيُكْن  َفَلْم 
َث  20َوَهذا ُهَو ما َدعانِي اإلَى اأْن اأطلَُب ُرؤَيَتُكْم َوالتََّحدُّ

ِّي اُأوِمُن بَِرجاِء َبِني  أن لِسَلِة لِ� اإلَيُكْم. َفاأنا ُمَقيٌَّد بَِهِذِه السِّ
اإسرائِيَل. ج

غريقيين َكسُتوْر  لهين ال�إ وأمان. تمثال للاإ ب 11:28 اإلَلهاِن التَّ

َوُبوليكس.
المسيح  بمجيء  الرجاء  اأي  إسرائيل.  َبني  رجاء  ج 20:28 

المخلِّص. وقد تحقق ذلك بمجيء الرَّبِّ يسوع المسيح.



أعمال 117931:28

21َفقالُوا لَُه: »لَْم نََتَلقَّ اأيََّة َرسائَِل ِمْن اإقِليِم الَيُهوِديَِّة 

خَوِة الَِّذيَن َوَصلُوا  َعنَك. َولَْم َيذكُْر اأْو َيُقْل لَنا اأيٌّ ِمَن ال�إ
ِمْن ُهناَك َشيئاً َسيِّئاً َعنَك. 22لَِكنَّنا نََودُّ اأْن نَسَمَع ِمنَك 
لَِنعِرَف ما َتعَتِقُدُه. َفَنحُن نَعِرُف اأنَّ َهذا الَمذَهَب ُينَتَقُد 
اآَخَر لِِلقائِِه. َوجاُءوا  ُدوا َيوماً  ِفي كُلِّ َمكاٍن.« 23َفَحدَّ
اإلَيِه ِفي َمكاِن اإقاَمِتِه بِاأعداٍد َكِبيَرٍة. َفَشَرَح لَُهْم َوَشِهَد 
لَُهْم َعْن َمَلُكوِت اهلِل. َوحاَوَل اأْن ُيقِنَعُهْم بَِحِقيَقِة َيُسوَع 
ُث  َيَتَحدَّ َوَظلَّ  أنِبياِء.  ال� كُُتِب  َوِمْن  ُموَسى  َشِريَعِة  ِمْن 
باِح اإلَى الَمساِء. 24َفاقَتَنَع َبعُضُهْم بِما قالَُه، اأّما  ِمَن الصَّ
آَخُروَن َفَرَفُضوا اأْن ُيؤِمُنوا. 25َولَّما اخَتَلُفوا ِفيما َبيَنُهْم،  ال�

َبَداُأوا ُيغاِدُروَن َبعَد اأْن قاَل ُبولُُس َكِلَمًة اأِخيَرًة:
آبائُِكْم  »ما اأحَسَن ما قالَُه الرُّوُح الُقُدُس ِحيَن قاَل ل�

ِمْن ِخلاِل النَِّبيِّ اإَشْعياَء:

عِب َوقُولُوا: › اذَهُبوا اإلَى َهذا الشَّ  26  
   َسَتسَمُعوَن َوَتسَمُعوَن،

   لَِكنَُّكْم لَْن َتفَهُموا.

   َوَسَتنُظُروَن َوَتنُظُروَن،
   لَِكنَُّكْم لَْن تُْبِصروا.

عِب َبِليداً، 27  َفَقْد صاَر َتفِكيُر َهذا الشَّ  
   َوصاَر َسَمُعُهْم َثقيلاً.

   اأغَمُضوا ُعُيونَُهْم،
   َفُهْم ل� ُيِريُدوَن اأْن َيَروا بُِعُيونِِهْم،
   َول� ُيِريُدوَن اأْن َيسَمُعوا بِاآذانِِهْم،

   اأْو اأْن َيفَهُموا بُِعُقولِِهْم،
اإَشْعياء 9:6–10    لَِئّلا َياأْتُوا اإلَيَّ َفاُأشِفيِهْم.‹  

َغيِر  اإلَى  اُأرِسَل  َقْد  اهلِل  َخلاَص  اأنَّ  28»َفاعَلُموا 

َهذا،  ُبولُُس  قاَل  29َفَلّما  َسَيسَمُعوَن.«  َوُهْم  الَيُهوِد، 
ٍة. انَْسَحَب الَيهوُد، َوكانوا َيَتجاَدلوَن فيما َبيَنُهْم بِِشدَّ

َسَنَتيِن  اسَتاأَجَرُه  الَِّذي  َمنِزلِِه  ِفي  ُبولُُس  30َواأقاَم 

ُب بُِكلِّ الَِّذيَن َياأتُوَن اإلَيِه. 31َوكاَن  كاِمَلَتيِن. َوكاَن ُيَرحِّ
ُيناِدي بَِمَلُكوِت اهلِل، َوُيَعلُِّم َعِن الرَّبِّ َيُسوَع الَمِسيِح 

بُِكلِّ َجساَرٍة، َولَْم َيسَمْح لَِشيٍء بِاأْن ُيَعطَِّلُه.
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