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ُسِل  ْعَماُل الرُّ
َ
 أ

لُ    األصَحاُح اَألوَّ

 الصُّعُودُ 

يَا  ١ الَّتِي َرَوْيتَُها لََك  السَّابِقَةُ  َوايَةُ  َويُعَلُِّمهُ,    ُوفِيلُوُس,ي ثِ الّرِ يَُسوعُ يَْعَملُهُ  َعْن ُكّلِ َما بَدَأَ 
ُسِل الَِّذيَن اِْختَاَرُهْم.  ٢ وحِ القُدُِس أََواِمَر ِللرُّ َحتَّى اليَْوِم الَِّذي ُرفَِع فِيِه, بَْعدََما أَْعَطى بِالرُّ
َرأَْوهُ أَْربَِعيَن يَْوَماً,   نَ بََراِهيَن قَاِطعٍَة. الَِّذيأَْظَهَر نَْفَسهُ لَُهْم أَْيَضاً َحيَّاً بَْعدَ آَالِمِه بِ   نَ الَِّذي٣

بَِملَُكوِت هللاِ.   قَِة  الُمتَعَلِّ بِاألَْشيَاِء  يُغَاِدُروا  ٤َوَكلََّمُهْم  أَالَّ  أََمَرُهْم  َمعَُهْم  ُمْجتَِمٌع  ُهَو  َوفِيَما 
» بَْل:  ِمنِّي.  أُوُرَشِليَم,  َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي  اآلِب  َوْعَد  الَحِقيقَِة ٥اِْنتَِظُروا  فِي  يُوَحنَّا  ِألَنَّ 

فِي   قَِليلَةٍ َغطََّس  أَيَّاٍم  بَْعد  القُُدِس  وحِ  الرُّ فِي  تُغَطَُّسوَن  َسْوَف  أَْنتُْم  َولَِكْن  ». الَماِء, 
ْسَرائِيَل؟  ٦ ِإلِ الَملَُكوَت  يَا َربُّ َهْل فِي َهذَا الَوْقِت تَُردُّ  قَائِِليَن:  اِْجتََمعُوا َسأَلُوهُ  َوبَْعدََما 
٧» لَُهْم:  قَاَل  لَكُ َوُهَو  لَْيَس  اآلُب إِنَّهُ  َحدََّدَها  الَّتِي  َوالفُُصوَل  األَْوقَاَت  تَْعِرفُوا  أَْن  ْم 

وُح القُُدُس َعلَْيكُْم. َوَستَُكونُوَن ُشُهوَداً  ٨بُِسْلَطانِِه,   ةً بَْعَدَما يَِحلُّ الرُّ َولَِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ
ُكّلِ اليَُهوِديَِّة َوفِي السَّاِمرَ  َوِإلَى أَقَاِصي األَْرِض ِلَي فِي أُوُرَشِليَم َوفِي  َوبَْعدََما  ٩».  ِة 

َوفِيَما ١٠, ُرفَِع َوأََخذَتْهُ َسَحابَةٌ َعْن أَْنَظاِرِهْم.  إَِلْيهِ قَاَل َهِذِه األَْشيَاَء, َوبَْينََما ُهْم يَْنُظُروَن  
قُوَن فِي السََّماِء َوُهَو َصاِعدٌ, إِْذ َرُجَالِن َوقَفَ  َو قَاَال  ١١  ,ِلبَاٍس أَْبيٍَض ا َمعَُهْم فِي  ُهْم يَُحدِّ

السََّماِء؟ َهذَا يَُسوعُ نَْفُسهُ  إِلَى  نَاِظِريَن  ِلَماذَا تَِقفُوَن  الَجِليِل,  َجاُل ِمَن  أَْيَضاً: «أَيَُّها الّرِ
وهُ يَْذَهُب بَِها  الَِّذي ُرفَِع ِمْن بَْيِنكُْم إِلَى السََّماِء, َسيَعُودُ أَْيَضاً بِنَْفِس الطَِّريقَِة الَّتِي َرأَْيتُمُ 

  إِلَى السََّماِء».

  

  ِليَأُخَذ َمَكاَن يَُهوَذا اسَ يَّ تِ اِْختِيَاُر مَ 
ْيتُوِن, الَِّذي يَْبعُدُ   :َوبَْعدََها َرِجَع التََّالِميذُ إِلَى أُوُرَشِليَم ِمَن الَجبَِل الَِّذي يُْدَعى١٢ َجبََل الزَّ

َمِسيَر َسْبٍت.   أُوُرَشِليَم  الَمَكانِ ١٣َعْن  إِلَى  دََخلُوا  العُلِّيَِّة,    ,َوِعْندََما  إِلَى  َوُهنَاَك  َصعَدُوا 
بُْطُرُس َويَْعقُوُب َويُوَحنَّا َوأَْندََراُوُس َوفِيلُبُُّس َوتُوَما َوبَْرثُولََماُوُس َوَمتَّى َويَْعقُوُب   بَِقيَ 
َويَُهوذَا  ْبنُ  اْلغَيُوُر  َوِسْمعَاُن  وا  َهُؤَالِء  ١٤يَْعقُوَب.    َأُخو  َحْلفَى  اِْستََمرُّ    بِاتِّفَاقٍ َجِميعَاً 

عِ, َمَع النَِّساِء َوَمْريََم أُّمِ يَُسوَع َوإِْخَوتِِه.  بِالصَّ   َواِحدٍ  َوفِي تِْلَك األَيَّاِم َوقَفَ ١٥َالةِ َوالتََّضرُّ
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أَيَُّها  ١٦بُْطُرُس فِي َوَسِط التََّالِميِذ (َعدَدُ الَمْوُجوِديَن َكاَن َحَوالَي ِمئٍَة َوِعْشِريَن) َوقَاَل:  
َجاُل َواِإلْخَوةُ, َهذَا ال وُح القُدُُس بِفَِم دَاُودَ َعْن    ِكتَابُ الّرِ , الَِّذي قَالَهُ الرُّ َكاَن َال بُدَّ أَْن يَتِمَّ

ُجْزًء    َأْيَضاً ِألَنَّهُ َكاَن َمْعدُودَاً َمعَنَا, َوَكاَن  ١٧اَن دَِليَالً ِللَِّذيَن أََخذُوا يَُسوَع,  يَُهوذَا, الَِّذي كَ 
بِأَْجِر  ١٨ِمْن َهِذِه الِخْدَمِة.   ُجُل اِْشتََرى َحْقَالً  , َوإِْذ َسقََط َعلَى َوْجِهِه, َخِطيئَةِ الَوَهذَا الرَّ

ُكّلِ السَّاِكنِيَن فِي أُوُرَشِليََم,    قِبَلِ   َوُعِرَف َهذَا ِمنْ ١٩اِْنَشقَّ ِمَن الَوَسِط َوَخَرَجْت أَْحَشاُؤهُ.  
ى بِِلَسانِِهْم: َحقَْل دََما, الَِّذي َمْعنَاهُ: َحْقُل الدَِّم.   هُ قَْد كُتَِب ِألَنَّ ٢٠َحتَّى أَنَّ َهذَا الَحْقَل يَُسمَّ

َخرِ  دَاُرهُ  الَمَزاِميِر: «ِليَِصر  ِكتَاِب  ً فِي  َوِظيفَتَهُ    بَا َوِليَْستَِلَم  فِيِه.  أَيُّ َشْخٍص  يَِعْش  َوَال 
َجاِل الَِّذيَن َصاَحبُونَا ُكلَّ َهذَا الَوْقِت, ِحينََما ٢١آَخُر».   ِلذَِلَك يَِجُب أَْن يُعَيََّن َرُجٌل ِمَن الّرِ
الَِّذي اِْبتَدَأَ ِمْن تَْغِطيِس يُوَحنَّا َحتَّى اليَْوِم الَِّذي ُرفَِع فِيِه ٢٢بُّ يَُسوعُ فِيَما بَْينَنَا.  َكاَن الرَّ 

الَمْدُعوَّ بََرساَبَا    ْم َعيَّنُوا َرُجلَْيِن: يُوسُفَ َوُه ٢٣قِيَاَمتِِه.    نْ ا عَ ِمْن بَْينِنَا, ِلَيُكوَن َشاِهدَاً َمعَنَ
يُ  َكاَن  َوَمتِيَّاُس.  َوالَِّذي  ِبيُوْستَُس,  تَْعِرُف ٢٤لَقَّبُّ  الَِّذي  بُّ  الرَّ أَيَُّها  َوقَالُوا:  َصلُّوا  َوُهْم 

ُجلَْيِن,    ْن اِْختَْرتَ لَنَا مَ   َجِميعَاً, أَرِ   النَّاِس   لُوبَ قُ  ِلَكْي يَُشاِرَك َمعَنَا فِي َهِذِه ٢٥ِمْن َهذَْيِن الرَّ
الَّتِي   َواِإلْرَساِليَِّة,  يَُهوذَا  الِخْدَمِة  َمَكانِِه  َسقََط  إِلَى  يَْذَهَب  ِلَكْي  الَخِطيئَِة,  بَِسبَِب  ِمْنَها 

  . الرُّ ٢٦الَخاّصِ َمَع  َوتَمَّ َعدُّهُ  َمتِيَّاَس  َعلَى  القُْرَعةَ, َوَوقَعَْت القُْرَعةُ  ُسِل األََحدَ  ثُمَّ أَْلقَوا 
  َعَشَر. 

 األصَحاُح الثَّانِي

وحِ الُقُدِس    َعِطيَُّة الرُّ
َوفَْجأَةً  ٢  فِي َمَكاٍن َواِحٍد.    َواِحدٍ   اتِّفَاقٍ ْجتَِمِعيَِن بِ َوِعْندََما أَتَى يَْوُم الَخْمِسيَن ُهْم َكانُوا مُ ١

َكدَِوّيِ  السََّماِء  ِمَن  َوَمَألَ أَتَى َصْوٌت  قَِويٍَّة,  ِريَاحٍ  فِيِه.     َكانُوا َجاِلِسيَن  الَِّذي  البَْيِت  ُكلَّ 
ْت َعلَى ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهْم. َوَظَهَرْت لَُهْم أَ ٣ ُ ٤ْلِسنَةٌ ُمْنقَِسَمةٌ َكأَنََّها ِمْن نَاٍر, َواِْستَقَرَّ وا َواِْمتََأل

ِمنَ  َواِْبتَدَ   َجِميعَاً  القُدُِس,  وحِ  أَْن  أُ الرُّ وُح  الرُّ أَْعَطاُهْم  َكَما  أُْخَرى  بِأَْلِسنٍَة  يَتََكلَُّموَن  وا 
َمْوُجوداً  ٥يَْنِطقُوا.   السََّماِء.  َوَكاَن  تَْحَت  ٍة  أُمَّ كُّلِ  ِمْن  أَتِْقيَاٌء  يَُهودٌ  ِرَجاٌل  أُوُرَشِليَم  فِي 

ُموعُ َوَكانُوا مُ ٦ ْوُت, اِْحتََشدَْت الجُّ تََحيِِّريَن, ِألَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهْم  َوِعْندََما اِْنتََشَر َهذَا الصَّ
ِة.   بُوا َكثِيَراً َواِْندََهُشوا َوقَالُوا ِلبَْعِضِهُم البَْعُض:  وَ ٧َسِمعَُهْم يَتََكلَُّموَن بِلَُغتِِه الَخاصَّ ُهْم تَعَجَّ

 يَتََكلَُّموَن بِِلَسانِنَا  إَِذاً فََكْيَف نَْسَمعُُهْم    ٨؟    ! أَلَْيَس َهُؤَالِء الَِّذيَن يَتََكلَُّموَن َجِليِليِّينَ   اِْنُظُروا
  , َوالسَّاِكنُوَن َما بَْيَن النَّْهَرْينِ   , فَْرتِيُّوَن َوَماِديُّوَن َوِعيالَِميُّونَ ٩الَخاّصِ َحْيُث ُوِلْدنَا نَْحُن؟  

َونََواِحَي ِليبِيَا  ,ِريِجيَّةَ َوبَْمِفيِليَّةَ َوفي ِمْصرَ َوفْ ١٠ِسيَا آبَّدُوِكيَّةَ َوفي بُْنتَُس وَ َواْليَُهوِديَّةَ َوكَ 
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اْلقَْيَرَوانِ   ِدينَ   ,َحْوَل  َوُمتََهّوِ يَُهودَاً  ُروَما  َوَعَربٌ ١١  ,َوُغَربَاُء  نَْسَمعُُهْم    ,ِكِريِتيُّوَن 
بِأَْلِسَنتِنَ العَِظيَمةِ يَتََكلَُّموَن  بِأَْعَماِل هللاِ  بَْعُضُهْم  ١٢  .»ا  قَائِِليَن  َوتََحيَُّروا  َجِميعَاً  َودُِهُشوا 

َهذَا؟  لِ  يَْعنِي  َماذَا  قَالُوا١٣بَْعٍض:  َساِخِريَن  بَِخْمٍر  َوآَخُروَن  مْملُوُؤوَن  ِرَجاٌل  َهُؤَالِء   :
  َجِديدَةٍ.

  

  ْعَظُة بُْطُرَس الَخْمِسينِيَّةُ وَ 
َولَِكنَّ بُْطُرَس َوُهَو َواقٌِف َمَع األََحدَ َعَشَر َرفََع َصْوتَهُ َوقَاَل لَُهْم: يَا ِرَجاَل اليَُهوِديَِّة  ١٤

َمعْ  َهذَا  ِليَُكْن  أُوُرَشِليَم,  فِي  يَْسُكنُوَن  الَِّذيَن  َكَالِمي!  َوَجِميَع  َواِْسَمعُوا  َلُكْم  ِألَنَّ  ١٥لُوَماً 
تَْعتَِقدُونَ  َكَما  َسَكاَرى  لَْيُسوا  َجاَل  الّرِ النََّهاِر.  ِألَ   نََظَراً   ,َهُؤَالِء  ِمَن  الثَّاِلثَةُ  السَّاَعةُ  نََّها 

َيُكوُن فِي األَيَّاِم األَِخيَرةِ, يَقُوُل  «َوَسْوَف  ١٧  َولَِكنَّ َهذَا الَِّذي قِيَل بِِلَساِن النَّبِّيِ يُوِئيَل:١٦
ُ ُكْم َوَبنَاتُكُْم َسيَتَنَبَّ هللاُ, أَنِّي َسأَْسُكُب ِمْن ُروِحي َعلَى َجِميعِ البََشِر. َوأَْوَالدُ  وَن, َوَشبَابُُكْم  أ

يََرْوَن   َسيَْحلُ َسْوَف  َوُشيُوُخُكْم  أَْحَالَماً.  ُرَؤى,  َوَعلَ َوَعلَى  ١٨ُموَن  َخاِدَماتِي ُخدَّاِمي    ى 
ُ وِحي, َوُهْم َسْوَف يَتَنَبَّ َسأَْسُكُب فِي تِْلَك األَيَّاِم ِمْن رُ  ائَِب فِي َوَسْوَف أُْظِهُر َعجَ ١٩وَن.  أ

ُل  ٢٠: دََماً َونَاَراً َوبَُخاَر دَُخاٍن.  َماٍت فِي األَْرِض ِمْن أَْسفَلٍ , َوَعَال السََّماِء ِمْن فَْوقٍ  َستَُحوَّ
إِلَى   َوالبَاِرِز.  الشَّْمُس  العَِظيِم  ّبِ  الرَّ يَْوِم  َمِجيِء  قَْبَل  دٍَم  إِلَى  َوالقََمَر  َوَسْوَف  ٢١َظَالٍم 

َسيَْدُعويَكُ  َمْن  ُكلَّ  أَنَّ  َسيَْخلُُص».    وُن  ّبِ  الرَّ ِرَجاَل  ٢٢بِاْسِم  َهِذِه  إِ يَا  اِْسَمعُوا  ْسَرائِيَل 
ِمَن هللاِ بَْينَكُْم بِآيَاٍت َوَعَجائَِب َوُمْعِجَزاٍت, الَّتِي   الَكِلَماِت: يَُسوعُ النَّاِصِريُّ َرُجٌل َمْقبُولٌ 

َم بَِمِشيئَِة هللاِ الَمْحتُوَمة  ٢٣َصنَعََها هللاُ بِِه فِي َوَسِطُكْم َكَما أَْنتُْم أَْيَضاً تَْعِرفُوَن.   الَِّذي ُسلِّ
َوالَِّذي أَقَاَمهُ هللاُ  ٢٤يَرةٍ َصلَْبتُُموهُ َوذَبَْحتُُموهُ.  َوَمْعِرفَتِِه السَّابِقَِة, أَْنتُْم أََخْذتُُموهُ َوبِأَيَاٍد ِشرِّ 

فِيَها.   يُْحبََس  أَْن  ُمْمِكنَاً  َيُكْن  لَْم  ِألَنَّهُ  الَمْوِت,  أَْوَجاعِ  ِمْن  ِمْن ٢٥َوأَْطلَقَهُ  قَاَل  دَاُودَ  ِألَنَّ 
بَّ دَائَِماً أََماَم َوْجِهي, ِألَنَّ  َح  ِلذَِلَك فَرِ ٢٦هُ َعْن يَِمينِي فَلَْن أَتََزْعَزَع.  ِجَهتِِه: «ُكْنُت أََرى الرَّ

ِألَنََّك لَْن تَتُْرَك نَْفِسي فِي ٢٧بَْل َحتَّى أَنَّ َجَسِدي َسيَْرقُدُ فِي َرَجاٍء.    ,قَْلبِي َوتََهلََّل ِلَسانِي
فََسادَاً.   يََرى  القُدُّوَس  َوِحيدََك  تَدَعَ  َولَْن  َوأَْنَت  لَقَْد  ٢٨الَهاِويَِة,  الَحيَاةِ,  ُطُرَق  ْفتَنِي  َعرَّ

إِلَْيُكْم بُِكّلِ َصَراَحٍة    َأيُّهَا   ٢٩ بَِوْجِهَك َستَْمَألُنِي فََرَحاً». أَتََكلَُّم  َجاُل اِإلْخَوةُ, دَُعونِي  الّرِ
ِلذَِلَك  ٣٠.ى َهذَا اليَْومِ , َوقَْبُرهُ َمْوُجودٌ بَْينَنَا َحتَّ   : إِنَّهُ َميٌِّت َوأَْيَضاً َمْدفُونٌ   َعِن األِب دَاُودَ 

َسيُِقي  ُهَو  الَجَسِد  َحَسَب  نَْسِلِه  ثََمَرةِ  ِمْن  أَنَّهُ  بِقََسٍم  لَهُ  أَْقَسَم  أَنَّ هللاَ  َوَعاِرفَاً  نَبِيَّاً   مُ َكْونَهُ 
:  قِيَاَمِة الَمِسيحِ َوُهَو إِْذ َرأَى ذَِلَك ِمْن َقْبُل, تََكلََّم َعنْ ٣١الَمِسيَح, ِلَكْي يُْجِلَسهُ َعلَى َعْرِشِه,  
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لَْم تُتَْرْك فِي الَهاِويَِة َولَْم يََر َجَسدُهُ فََسادَاً.    يَُسوعُ َهذَا قَْد أَقَاَمهُ هللاُ, َونَْحُن  ٣٢أَنَّ نَْفَسهُ 
دٌ بِيَِميِن هللاِ, َوآِخذٌ ِمَن اآلِب َوْعدَ ال٣٣َجِميعَاً َشاِهدُوَن َعلَى ذَِلَك.   وحِ ِلذَِلَك َوُهَو ُمَمجَّ رُّ

ِألَنَّ دَاُودَ لَْم يَْصعَْد إِلَى السََّماَواِت, ٣٤القُدُِس, أَفَاَضهُ َعلَْينَا, الَِّذي تََرْونَهُ اآلَن َوتَْسَمعُونَهُ.  
اِْجِلسْ  ِلَربِّي:  بُّ  الرَّ «قَاَل  يَقُوُل:  نَْفسُهُ  هَُو  يَِمينِي,    َولَِكْن  أَْعدَاَءَك  ٣٥َعْن  أَْجعََل  َحتَّى 

ِلَهذَا ِليَتَأَكَّْد ُكلُّ َبْيِت إِْسَرائِيَل, أَنَّ هللاَ قَْد َجعََل يَُسوَع َهذَا نَْفَسهُ الَِّذي  ٣٦َمْوِطئَاً ِلقَدََمْيَك».  
  َصلَْبتُُموهُ َربَّاً َوَمِسيَحاً. 

  

  َشِرَكُة الُمؤِمنِينَ 
ُسِل اآلَخِريَن:    نُِخُزوا  َهَذاَوِعْندََما َسِمعُوا  ٣٧ َجاُل    َأيُّهَافِي قُلُوبِِهْم, َوقَالُوا ِلبُْطُرَس َوِللرُّ الّرِ
َوِليُغَطَّْس ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم  ٣٨َماذَا يَْنبَِغي أَْن نَْفعََل؟    ,اِإلْخَوةُ وَ  فَقَاَل لَُهْم بُْطُرُس: تُوبُوا, 

وحِ القُدُِس.  فِي اِْسِم يَُسوَع الَمِسيحِ ِلغُْفَراِن الَخَطايَا,   ِألَنَّ ٣٩َوَسْوَف تَنَالُوَن َعِطيَّةَ الرُّ
بُّ وَ َوِلَجِميعِ البَِعيِديَن,    ,الَوْعدَ ُهَو َلُكْم َوِألَْوَالِدُكمْ  َوبَِكِلَماٍت ٤٠.  إِلَُهنَا  ِلُكّلِ َمْن َسيَْدعُوهُ الرَّ

نُ  َخلُِّصوا  قَائَِالً:  َوأَْوَصاُهْم  لَُهْم  َشِهدَ  أُْخَرى  الُمْنَحِرِف. َكثِيَرةٍ  الِجيِل  َهذَا  ِمْن  فُوَسكُْم 
ُسوا, وَ ٤١ َحَوالَي ثََالثَِة آَالِف    إَِلْيِهمْ نَْفِس اليَْوِم اِْنَضمَّ    فِيَوالَِّذيَن قَبِلُوا َكَالَمهُ بُِسُروٍر ُغّطِ

لََواِت.  ٤٢نَْفٍس.   ُسِل, َوالشَِّرَكِة, َوَكْسِر الُخْبِز, َوالصَّ وا بِإِْصَراٍر فِي تَْعِليِم الرُّ َوُهْم اِْستََمرُّ
ُسِل.  ٤٣ الرُّ قِبَِل  ِمْن  َكثِيَرةٌ  َوَعَجائُِب  آيَاٌت  َوُصنِعَْت  نَْفٍس,  ُكّلِ  َعلَى  َرْهبَةٌ  َوَحلَّْت 
َوبَاُعوا ٤٥ْعٍض, ُمَشاِرِكيَن بَْعَضُهْم بَْعَضاً ِبُكّلِ األَْشيَاِء.  الَِّذيَن آَمنُوا َكانُوا َمَع بَ   َوَجِميعُ ٤٤

, َكَما َكاَن ِلُكّلِ َشْخٍص َحاَجةٌ.   ُعوا ِللُكّلِ يَن -َوُهْم  ٤٦ُمْمتَلََكاتِِهْم َوأَْغَراَضُهْم َوَوزَّ ُمْستَِمّرِ
َمُهْم  َكانُوا يَأُكلُوَن َطعَا  -ِمْن بَْيٍت إِلَى بَْيتٍ يَْوِميَّاً بِِفْكٍر َواِحٍد فِي الَهْيَكِل َوفِي َكْسِر الُخْبِز  

َوبِبََساَطِة   َوَكانَ ٤٧قَْلٍب,  بِفََرحٍ  النَّاِس.  ُكّلِ  ِمْن  إِْحَسانَاً  َوُمَالقِيَن  هللاَ  ِديَن  الَربُّ ُمَمّجِ  
  ا. أَْن يَْخلُُصولَُهْم لَكنِيَسِة الَِّذيَن َكاَن يَْنبَِغي إِلَى ايُِضيُف يَْوِميَّاً 

 
 األصَحاُح الثَّاِلثُ 

ُجِل اَألْعَرجِ     ِشَفاُء الرَّ
 .  التَّاِسعَةِ   السَّاعَةِ   فِي  َأيْ َوَصعَدَ بُْطُرُس َويُوَحنَّا َمعَاً إِلَى الَهْيَكِل ِعْندَ َوْقِت الصََّالةِ,  ١
ِه, َوَكاَن يُوَضُع يَْوِميَّاً ِعْندَ بَاِب  ٢ َوَكاَن ُهنَاَك َرُجٌل َمْحُموٌل َكاَن أَْعَرَجاً ِمْن َرِحِم أُّمِ
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ِميُل» ِليَْطلَُب َصدَقَةً ِمَن الَِّذيَن يَْدُخلُوَن إِلَى الَهْيَكِل.   َوالَِّذي ٣الَهْيَكِل الَِّذي يُْدَعى: «الجَّ
وَ  بُْطُرَس  َرأَى  ِمْنُهَما.  ِحينََما  َصدَقَةً  َطلََب  الَهْيَكِل  إِلَى  يَْدُخَال  أَْن  َعاِزَميَن  يُوَحنَّا 

فَِاْنتَبَهَ لَُهَما ُمتََوقِّعَاً أَْن  ٥َوبُْطُرُس بَْعدََما ثَبََّت َعْيَنيِه َعلَْيِه َمْع يُوَحنَّا قَاَل لَهُ: اِْنظُْر إِلَْينَا!  ٤
ِمْنُهَما.   َشْيئَاً  لَْيَس ِعْنِدي  ِعْندَئِذٍ ٦يَنَاَل  بُْطُرُس:  ةٌ   قَاَل  َولَِكْن ذَاَك الَِّذي ذََهبٌ َال  وَ   فِضَّ  ,

َواِْمِش!   قُْم  النَّاِصِرّيِ  الَمِسيحِ  يَُسوَع  بِاْسِم  أَْعِطيِه:  إِيَّاَك  اليُْمنَى  ٧ِعْنِدي  بِيَِدِه  َوأََخذَهُ 
ةً فِي قَدََمْيِه َوَكْعبَْيِه.   ُجُل َوقَفََز َوَمَشى, َودََخَل مَ ٨َوَرفَعَهُ, َوفِي الِحيِن نَاَل قُوَّ عَُهَما  فَقَاَم الرَّ

دَاً هللاَ.  دُ هللاَ,  ٩إِلَى الَهْيَكِل َماِشيَاً َوقَافَِزاً َوُمَمّجِ َوَعَرفُوا ١٠َوُكلُّ النَّاِس َرأَْوهُ يَْمِشي َويَُمّجِ
ُ أَنَّهُ ُهَو الَِّذي َكاَن يَْطلُُب َصدَقَةً ِعْندَ بَاِب الهَ  ِميِل» فَِاْمتََأل   وا َعَجبَاً َودَْهَشةً ِمنَ ْيَكِل «الجَّ

ُجِل.     الَِّذي َحدََث ِلَهذَا الرَّ

 
  َوْعَظُة بُْطُرسَ 

َوِعْندََما تََمسََّك األَْعَرُج الَِّذي ُشِفَي بِبُْطُرَس َويُوَحنَّا, َرَكَض َجِميُع النَّاِس نَْحَوُهْم فِي ١١
ِجدَّاً.   بِيَن  ُمتَعَّجِ ِلسَُلْيَماِن  الَمْدُعّوِ  َواِق  يَا  ١٢الّرِ ْمعِ:  ِللجَّ قَاَل  ذَِلَك  بُْطُرُس  َرأَى  َوِعْندََما 

تِنَا أَْو قَدَاَستِنَا  ينَفِ   ونَ قُ دِّ حَ اذَا تَْندَِهُشوَن ِمْن َهذَا؟ أو ِلَماذَا تُ ِرَجاَل إِْسَرائِيَل, ِلمَ  ا َوَكأَنَّنَا بِقُوَّ
ُجل يَْمِشي؟   دَ  إِلَهُ إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوبَ ١٣َجعَْلنَا َهذَا الرَّ ْبنَهُ يَُسوَع  اِ , إِلَهُ آبَائِنَا قَْد َمجَّ

َسلَّْمتُُموهُ  يُْطِلقَهُ. الَِّذي  أَْن  َراً  ُمقَّرِ هَُو  َكاَن  ِعْندََما  بِيَالُطَس,  ُحُضوِر  فِي  َوأَْنَكْرتُُموهُ   
, َوَطلَْبتُْم أَْن يُْعَطى لَُكْم قَاتٌِل.  ١٤ َوقَتَْلتُْم أَِميَر الَحيَاةِ الَِّذي ١٥َولَِكنَُّكْم أَْنَكْرتُْم القُدُّوَس َوالبَارَّ

َواِْسُمهُ, َعْن َطِريِق اِإليَماِن بِِاْسِمِه,  ١٦َونَْحُن ُشُهودٌ َعلَى ذَِلَك.    ,َواتِ أَقَاَمهُ هللاُ ِمَن األَمْ 
نَعَْم, َوتَْعِرفُونَهُ.  ُجَل قَِويَّاً, الَِّذي أَْنتُْم اآلَن تََرْونَهُ  يَماُن الَِّذي بِِه قَْد  اإلِ   قَْد َجعََل َهذَا الرَّ

ُجَل ِشفَاًء َكاِمَالً   ىْعطَ أَ  َواآلَن أَيَُّها اِإلْخَوةُ أَنَا أَْعِرُف ١٧فِي ُحُضوِرُكْم َجِميعَاً.    َهذَا الرَّ
ُرَؤَساُؤُكْم.   بَِجْهٍل َكَما فَعََل أَْيَضاً    َولَِكْن تِْلَك األَْشيَاُء الَّتِي أَْظَهَرَها ١٨أَنَُّكْم َعِمْلتُْم ذَِلَك 

  ً َمَها.     الَمِسيَح َسيَتَأَلَّمُ , أَنَّ   هللاُ ِمْن قَْبُل بِِلَساِن أَْنبِيَائِِه َجِميعَا  بُواِلذَِلَك تُو١٩  , ُهَو أَْيَضاً تَمَّ
ّبِ.    ىَواِْرِجعُوا ِلَكْي تُْمحَ  َوُهَو  ٢٠َخَطايَاكُْم, ِعْندََما َستَأتِي أَْوقَاُت الفََرجِ ِمْن َمْحَضِر الرَّ

قَْبُل.   ِمْن  بِِه  ْرتُْم  بُّشِ الَِّذي  الَمِسيَح,  يَُسوعَ  يُْرِسُل  ِمَن  ٢١َسْوَف  يُؤَخذَ  أَْن  بُدَّ  َال  الَِّذي 
يِسيَن   اتََكلََّم بِهَ   الَّتِي  ُكّلِ األَْشيَاءِ السََّماَواِت َحتَّى أَْوقَاِت إِْصَالحِ   هللاُ بِِلَساِن ُكّلِ أَْنبِيَائِِه الِقدِّ

بُّ إِلَُهُكْم نَبِيَّاً ِمثِْلي  ٢٢ بَْدِء العَالَِم.  ُمْنذُ  ِألَنَّ ُموَسى فِي الَحِقيقَِة قَاَل ِلآلبَاِء: «َسيُِقيُم لَُكْم الرَّ
َأنَّ   َوَسيَُكونُ ٢٣َها لَُكْم.  األَْشيَاِء الَّتِي َسيَقُولُ   ُكلِّ لِ وَ   ,ِمْن بَْيِن إِْخَوتُِكْم, لَهُ يَْنبَِغي أَْن تَْسَمعُوا
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ُر ِمْن بَْيِن الشَّْعِب».    كُلَّ نَْفٍس لَْن تُْصِغيَ   نَعَْم, َوَجِميُع األَْنبِيَاِء ِمْن ٢٤ِلذَاَك النَّبِّيِ َستُدَمَّ
ْنتُْم  أَ ٢٥َصُموِئيَل َوالَِّذيَن أَتَوا بَْعدَهُ, َوكُلُّ الَِّذيَن تََكلَُّموا قَْد أَْخبَُروا َسابِقَاً َعْن َهِذِه األَيَّاِم.  

ْبَراِهيَم: «فِي نَْسِلَك َستُبَاَرُك َجِميُع    َالدُ األَْنبِيَاِء َوالعَْهدِ أَوْ  الَِّذي قََطعَهُ هللاُ َمَع آبَائِنَا قَائَِالً ِإلِ
َالً  ٢٦األَُمِم».   اِْبنَهُ   -إِلَْيُكْم أَوَّ يَُسوَع  أَقَاَم هللاُ  ِليُبَاِرَكُكْم بَِردِّ ُكّلِ وَ   -بَْعدََما  أَْرَسلَهُ  اِحٍد قَْد 

  ِمْنُكْم َعْن َخَطايَاهُ.  

ابعُ   األصَحاُح الرَّ

 اِْعتَِقاُل بُْطُرَس َويُوَحنَّا 

إِْذ َكانُوا  ٢أَتَى الَكَهنَةُ َوَرِئيُس الَهْيَكِل َوالُصدُّوقِيُّوَن إِلَْيِهَما,    ,َوبَْينََما َكانَا يَتََكلََّماِن ِللشَّْعبِ ١
الِقيَاَمِة ِمْن بَْيِن األَْمَواِت. بِ  , بِيَُسوعَ  نِ َراشِّ بَ يُ الشَّْعَب, وَ  َكانَا يُعَلَِّمانِ ُمْنَزِعِجيَن ِمْن أَنَُّهَما 

٣. ْجِن إِلَى الغَِد, ِألَنَّ الَمَساَء َكاَن قَْد َحلَّ َوَمَع    ٤  َوَوَضعُوا أَْيِديِهْم َعلَْيِهَما َوأَْلقُوُهَما فِي الّسِ
َجاِل َكاَن َحَوالَي َخْمَسِة آَالٍف.    َهذَا َكثِيُروَن ِمْن الَِّذيَن َسِمعُوا الَكِلَمِة آَمنُوا, َوَعدَدُ الّرِ

َمَع َحنَّاَن َرئِيِس اْلَكَهنَِة َوقَيَافَا َويُوَحنَّا  ٦َوالَكتَبَةَ,    َوالشُّيُوخَ   قَادَةَ  أَنَّ الَوَحدََث فِي الغَدِ ٥
رَ   َكْندَرِ َواِإلسْ  َعِشيَرةِ  ِمْن  َكانُوا  الَِّذيَن  فِي    ئِيِس َوَجِميعِ  َمعَاً  ُمْجتَِمِعيَن  َكانُوا  اْلَكَهنَِة, 

َوِعْندََما َوَضعُوهَُما فِي الَوَسِط َسأَلُوُهَما: بِأَّيِ ُسْلَطاٍن َوبِأَّيِ اِْسٍم فَعَْلتَُما َهذَا؟  ٧أُوُرَشِليَم.  
بُطْ ٨ قَاَل  َمْملُوٌء  فَِعْنَدئٍِذ  َوهَُو  لَُهْم  ُرَؤَساِمَن  ُرُس  يَا  القُدُِس:  وحِ  َوُشيُوَخ  الرُّ الشَّْعِب  َء 

اِلحِ الَِّذي ُصنِ إِْن كُنَّا نَْحُن فِي َهذَا اليَْوِم نُْمتََحُن ِمْن أَْجِل  ٩إِْسَرائِيَل,   َع ِلَهذَا  العََمِل الصَّ
جُ  ّلِ َشْعِب  فَِلَيُكْن َمْعلُوَماً ِعْندَُكْم َجِميعَاً َوِعْندَ كُ ١٠ُهَو قَْد ُشِفَي,    ِل الُمْقعَِد, بِأَّيِ َطِريقَةٍ الرَّ

أَْنتُْم َصلَْبتُُموهُ, َوالَِّذي أَقَاَمهُ هللاُ ِمَن    الَِّذي  ,ُسوَع الَمِسيحِ النَّاِصِرّيِ إِْسَرائِيَل, أَنَّهُ بِاْسِم يَ 
ُجُل اآلَن أََماَمُكْم َمْشِفيَّاً.    نَعَمْ   ,األَْمَواتِ  َهذَا ُهَو الَحَجُر الَِّذي ُرفَِض  ١١بِِه يَِقُف َهذَا الرَّ

اِويَِة.  مِ  َولَْيَس ُهنَاَك َخَالٌص بِغَْيِرِه, ِألَنَّهُ لَْيَس ١٢ْنكُْم أَْنتُْم البَنَّاُؤوَن, الَِّذي أَْصبََح َرأَس الزَّ
   َوِعْندََما١٣ُهنَاَك اِْسٌم آَخُر تَْحَت السََّماِء قَْد أُْعِطَي بَْيَن النَّاِس, الَِّذي بِِه يَْنبَِغي أَْن نَْخلَُص.

بُ  وا َرأَوا ُجْرأَةَ بُْطُرَس َويُوَحنَّا, َوأَْدَرُكوا أَنَُّهَما َكانَا َرُجلَْيِن َغْيَر ُمتَعَلَِّميَن َوَجاِهلَْيِن, تَعَجَّ
ُجِل الَِّذي ُشِفَي َواقِفَاً َمعَُهَما, ١٤َوَعَرفُوُهَما أَنَُّهَما َكانَا َمَع يَُسوَع.   َوِعْندََما نََظُروا إِلَى الرَّ

أَيَّ َشْيٍء ِضدَّ ذَِلَك.    لَمْ  يَقُولُوا  يَْخُرَجا َخاِرَج  ١٥يَْستَِطيعُوا أَْن  أََمُروُهَما أَْن  ِعْندََما  بَْل 
بَْعِضِهْم   تََشاَوُروا بَْيَن  َهُؤَالِء النَّاِس؟ ِألَنَّ ١٦الَمْجَمعِ  َمَع  يَْنبَِغي أَْن نَْفعََل  قَائِِليَن: َماذَا 

َمْشُهوَدةٌ ِمْن ُكّلِ الَمْوُجوِديَن  َوِهيَ  ,  االَحِقيقَِة َعْن َطِريِقِهمَ فِي  نِعَْت  َزةً بَاِرَزةً قَْد صُ ُمْعجِ 
لَِكْن ِلَكْي َال تَُشاَع أَْكثََر ِمْن َهذَا بَْينَ  وَ  ١٧َها. نَْحُن َال نَْستَِطيُع أَْن نُْنِكرَ  فِي أُوُرَشِليَم, وَ 
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يَ   أَالَّ  بِِشدَّةٍ  دَُهَما  ِلنَُهدِّ اِالْسِم.  الشَّْعِب,  بَِهذَا  َرُجٍل  ِألَّيِ  َهذَا  بَْعدَ  َودَعُوُهَما  ١٨تََكلََّما 
بِِاْسِم يَُسوعَ.   يُعَلَِّما  َولَِكنَّ بُْطُرَس َويُوَحنَّا أََجابَا َوقَاَال لَُهْم:  ١٩َوأََمُروُهَما أَالَّ يَتََكلََّما أَْو 

ِ.  اِْحُكُموا أَْنتُْم إِْن َكاَن ِمَن الصَِّحيحِ فِي َعيْ  ا  ِألَنَّنَا َال  ٢٠ِن هللاِ أَْن نُْصِغَي إِلَْيُكْم أَْكثََر ِممَّ
ثَانِيَةً,   اأَنَُّهْم بَْعدََما َهدَّدُوُهمَ فََكاَن ٢١نَْقِدُر إِالَّ أَْن نَتََكلََّم بِاألَْشيَاِء الَّتِي َرأَْينَاَها َوَسِمْعنَاَها. 

 النَّاِس أَْطلَقُوُهَما َغْيَر َواِجِديَن أَيَّ َشْيٍء يُعَاِقبُونَُهَما َعلَْيِه, َوبَِسبَِب الشَّْعِب, ِألَنَّ َجِميَع  
دُ  ِمْن أَْجِل َما فُِعلَ َمجَّ فَاِء َهِذِه َكاَن ٢٢  .وا هللاَ  الّشِ بِِه ُمْعِجَزةُ  ُجَل الَِّذي ُصنِعَْت  ِألَنَّ الرَّ
  . ْوَق األَْربَِعيَن َسنَةٍ هُ فَ ُعْمرُ 

 
  اِإلْعَالُن ِللُمْؤِمنِينَ 

ُ بُِكّلِ َما قَالَهُ    اُهمَ اغَبَا إِلَى َجَماَعتِِهَما َوبَلَّ َوِعْندََما أُْطِلقَا, ذَهَ ٢٣ الَكَهنَِة َوالشُّيُوُخ لَُهَما.   قَادَة
بُّ إِنََّك أَْنَت إِلَى هللاِ ذَِلَك َرفَعُوا أَْصَواتَُهْم    َوِعْندََما َسِمعُوا٢٤  بِِاتِّفَاٍق َواِحٍد َوقَالُوا: أَيَُّها الرَّ

أَْنَت الَِّذي قُْلَت بِفَِم َعْبِدَك ٢٥هللاُ الَِّذي َصنَْعَت السََّماَواِت َواألَْرَض َوالبَْحَر َوُكلَّ َما فِيِهْم.  
ا تَِهيُج  «ِلَماذَا  فَانِيَةً؟  دَاُودَ:  أَْشيَاَء  الشُّعُوُب  ُر  َويَتََصوَّ قَاُموا,  ٢٦ألَُمُم  األَْرِض  ُملُوُك 

ّبِ َوِضدَّ َمِسيِحِه».   َؤَساُء اِْجتََمعُوا ِضدَّ الرَّ ُس َوبِيَالُطُس  الَحِقيقَِة ِهيُرودُ فِي  ِألَنَّهُ  ٢٧َوالرُّ
اِْجتََمعَ  ً قَْد  َمعَا إِْسَرائِيَل  َوَشْعِب  األَُمِم  َمَع  يَُسوَع ِض   ا  القُدُّوِس  فَتَاَك  َمَسْحتَهُ,   دَّ  الَِّذي 

َرْت يَدَُك َوِحْكَمتَُك الُمْسبَقَةُ أَْن يُْفعََل. ٢٨ بُّ اِْنُظْر إِلَى  ٢٩ِليَْفعَلُوا ُكلَّ َما قَرَّ َواآلَن أَيَُّها الرَّ
بُِكّلِ جُ  يَتََكلَُّموا َكَالَمَك  أَْن  ِلَعبِيِدَك  َوِلتُْجَرى  ٣٠ْرأَةٍ,  تَْهِديدَاتِِهْم, َوَهْب  فَاِء,  ِللّشِ يَِدَك  بَِمدِّ 

نُوا  َكا   زَّ الَمَكاُن ُكلُّهُ َحْيثُ َوِعْندََما َصلُّوا اِْهتَ ٣١آيَاٌت َوَعَجائٌِب بِاْسِم فَتَاَك القُدُّوِس يَُسوَع.  
 ُ وحِ القُدُِس, َوتََكلَُّموا بَِكِلمَ ُمْجتَِمِعيَن, َواِْمتََأل   ِة هللاِ بِكُّلِ ُجْرأَةٍ. وا َجِميعَاً ِمَن الرُّ

 
  َشِرَكُة الُمْمتََلَكاتِ 

أَنَّ األَْشيَاَء    ِمْنُهمْ َوَكاَن الَجْمُع الَِّذيَن آَمنُوا بِقَْلٍب َواِحٍد َونَْفٍس َواِحدَةٍ, َولَْم يَقُْل أَيُّ َواِحٍد  ٣٢
ُمْشتََرَكةً.   أَْشيَاِءِهْم  ُكلُّ  َكانَْت  بَْل  ُمْلكُهُ,  ِهَي  يَْمتَِلُكَها  َكاَن  َشِهدَ ٣٣الَّتِي  َعِظيَمٍة  ةٍ  َوبِقُوَّ

َجِميعَاً,  التََّال  َعلَْيِهْم  َكانَْت  َعِظيَمةٌ  َونِْعَمةٌ  يَُسوَع,  ّبِ  الرَّ قِيَاَمِة  َعْن  أَيُّ  ٣٤ِميذُ  َيُكْن  َولَْم 
َواِحٍد ِمْنُهْم فِي اِْحتِيَاجٍ ِلَشْيٍء, ِألَنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َكانُوا يَْمتَِلُكوَن أََراٍض أَْو بُيُوتَاً بَاُعوَها,  

ُسِل, َوَجَرى التَّْوِزيعُ ٣٥ تِْلَك األَْشيَاِء الَّتِي ِبيعَْت  َوأَتَوا ِبثََمِن ُكلِّ  َوَوَضعُوَها أََماَم أَْقدَاِم الرُّ



٢٠٥ ُسِل                                                                                           ٥٬٤أَْعَماُل الرُّ
 

 , 

ُسُل بَْرنَابَا (الَِّذي َكاَن يَ   ,َويُوُسسُ ٣٦ِلُكّلِ َرُجٍل َحَسَب اِْحتِيَاِجِه.      : الَِّذي يُتَْرَجمُ ْدعُوهُ الرُّ
بَاَعَها, َوأَتَى بِالَماِل َوَوَضعَهُ ِعْندَ َكاَن لَهُ أَْرٌض  ٣٧  ,لَِد قُْبُرصَ ) َالِويٌّ ِمْن بَ اِْبَن التَّْشِجيعِ 

ُسِل.     أَْقدَاِم الرُّ

 
 األصَحاُح اْلَخاِمسُ 

  ِعَقاُب َحَنانِيَا َوسَِفيَرَة  
 ِمَن الثََّمِن,  ُجْزءً  َحِفَظ  ُهَو  وَ ٢ا ُمْمتَلََكاً,  َمَع َزْوَجتِِه َسِفيَرةَ بَاعَ َرُجٌل اِْسُمهُ َحنَانِيَا  لَِكْن  ١
ً وَ  ً بَِهذَا, َوَجلََب ُجْزءً   َعاِلَمةً َكانَتْ   َزْوَجتُهُ أَْيَضا َولَِكنَّ ٣َوَوَضعَهُ ِعْندَ أَْقدَاِم التََّالِميِذ.     ُمعَيَّنَا

وحِ بُْطُرَس قَاَل: َحنَانِيَا, ِلَماذَا َمَألَ الشَّْيَطاُن قَْلبََك ِلتَْكِذَب َعلَى     ُجْزءً   القُدُِس, َوِلتَْحفَظَ   الرُّ
بَْينََما ِهَي تَْبقَى أَلَْم تَُكْن لََك؟ َوبَْعدََما بِيعَْت أَلَْم تَُكْن تَْحَت ُسْلَطانَِك؟  ٤ِمْن ثََمِن األَْرِض؟  

َوَحنَانِيَا  ٥.  ِلَماذَا قََصْدَت َهذَا الشَّْيَء فِي قَْلبَِك؟ أَْنَت لَْم تَْكِذْب َعلَى النَّاِس بَْل َعلَى هللاِ 
وَح, َوَخْوٌف َعِظيٌم أَتَى َعلَى ُكّلِ الَِّذين َسِمعُوا َهِذِه  َساِمعَاً َهِذِه الَكِلَماِت َسقََط َوأَْسلََم الرُّ

َودَفَنُوهُ.  ٦األَْشيَاَء.   َوَحَملُوهُ  َوَربَُطوهُ  َجاُل  الّرِ َساَعاتٍ ٧َوقَاَم  ثََالِث  َحَوالَْي  أَتَْت   َوبَْعدَ 
َوأََجابََها بُْطُرُس: أَْخبِِرينِي َهْل بِْعتُْم األَْرَض بَِهذَا  ٨َعاِرفٍَة بَِما َحدََث.    تُهُ َوِهَي َغْيرُ َزْوجَ 

بَ   اقَْد اِتَّفَْقتُمَ   اأَنَُّكمَ   يُعَْقلُ بُْطُرُس لََها: َكْيَف  فَقَاَل  ٩الثََّمِن؟ فَقَالَْت: نَعَْم بَِهذَا.   ا  َمعَاً أَْن تَُجّرِ
بِّ  الرَّ وَ   أَْقدَامُ   َها؟  ُروَح  البَاِب  َعلَى  َزْوَجِك  دَفَنُوا  َخاِرَجاً. ُهْم  الَِّذيَن  َسيَْحِملُونَِك 

َميِّتَةً  ١٠ َوَوَجدُوَها  دََخلُوا  َجاُل  َوالّرِ وَح.  الرُّ َوأَْسلََمْت  قَدََمْيِه  ِعْندَ  ُمبَاَشَرةً  فََسقََطْت 
َوَحلَّ َخْوٌف َعِظيٌم َعلَى ُكّلِ الَكنِيَسِة, َوَعلَى كُّلِ  ١١َوَحَملُوَها َودَفَنُوَها بَِجانِِب َزْوِجَها.  

األَْشيَاءَ الَّذِ  َهِذِه  َسِمعُوا  َكثِيَرةٌ  ١٢.  يَن  َوُمْعِجَزاٌت  آيَاٌت  ُصنِعَْت  ُسِل  الرُّ   َوبِأَْيِدي 
 َوِمَن اآلَخِريَن لَْم يَْجُرؤ  ١٣بَْيَن الشَّعِب, َوُهْم َكانُوا ُكلُُّهْم بِاتِّفَاٍق َواِحٍد فِي ُرواِق سُلَْيَماَن.  

ِب,  أُ َوُمؤِمنُوَن أَْكثََر  ١٤ُهْم.  ظَّمَ أَيُّ إِْنَساٍن أَْن يَُضمَّ نَْفَسهُ لَُهْم, َولَِكنَّ الشَّْعَب عَ  ِضيفُوا ِللرَّ
َوالنَِّساِء.   َجاِل  الّرِ ِمَن  الشَّوَ ١٥ُجُموعٌ  إِلَى  الَمْرَضى  يَْجِلبُوَن  َكانُوا  أَنَُّهْم  اِرعِ َحتَّى 

ةِ َواألََرائِِك, َحتَّى يَقََع ِظلُّ بُْطُرَس  َويََضعُونَُهْم َعلَى األَ  لَى بَْعٍض ِمْنُهْم عَ   َعلَى األَقَلِّ ِسرَّ
  . يَُمرُّ ً ١٦ِعْندََما  أَْيَضا َجْمٌع  الُمَجاِوَرةِ  َوَخَرَج  الُمدُِن  ِمَن  أُنَاَساً  إِلَى    َجاِلبِيَن  أُوُرَشِليَم, 

  َمْرَضى, َوَهُؤَالِء الُمعَذَّبِيَن ِمَن األَْرَواحِ النَِّجَسِة َوُهْم ُشِفيُوا َجِميعَاً. 
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ْجِن  سُِل فِي السِّ   َوْضُع الرُّ
َوَكانُوا  ١٧ الُصدُّوقِيِّيَن,  َمْذَهِب  ِمْن  هُْم  الَِّذيَن  َمعَهُ,  الَِّذيَن  َوُكلُّ  الَكَهنَِة  َرئِيُس  فَنََهَض 

الغََضِب.   ِمَن  العَامِّ ١٨ُمْمتَِلئِين  ْجِن  الّسِ فِي  َوَطَرُحوُهْم  ُسِل  الرُّ َعلَى  أَْيِديِهْم  .  َوَوَضعُوا 
الَّل١٩ فِي  ّبِ  الرَّ َمَالَك  َوقَاَل:  َولَِكنَّ  َوأَْخَرَجُهْم  ْجِن  الّسِ أَْبَواَب  فَتََح  قِفُوا    ,ْذَهبُوااِ «٢٠يِل 

َوِعْندََما َسِمعُوا َهذَا, ُهْم دََخلُوا ٢١.  »َوتََكلَُّموا فِي الَهْيَكِل ِللشَّْعِب بُِكّلِ َكِلَماِت َهِذِه الَحيَاةِ 
أَتَوا   َمعَهُ  َكانُوا  َوالَِّذيَن  الَكَهنَِة  َرئِيَس  َولَِكنَّ  َوَعلَُّموا.  بَاحِ  الصَّ فِي  َراً  ُمبَّكِ الَهْيَكِل  إِلَى 

جْ  ِللّسِ َوأَْرَسلُوا  إِْسَرائِيَل,  بَنِي  ُشيُوخِ  َمْجِلِس  ُكلُّ  َمَع  اِْجتَِماَعاً  ِليَْجِلبُوُهْم. َوَعقَدُوا  ِن 
ْجِن, َرِجعُوا َوأَْخبَُروهُْم  ٢٢ بَّاُط َولَْم يَِجدُوا أََحدَاً فِي الّسِ قَائِِليَن:  ٢٣َولَِكْن ِعْندََما أَتَى الضُّ

أََماَم األَْبَوابِ  اَس َواقِِفيَن َخاِرَجاً  ِبُكّلِ إِْحَكاٍم, َوالُحرَّ ْجَن فِي الَحِقيقَِة ُمْغلَقَاً  , َوَجْدنَا الّسِ
لَْم نَِجْد أَيَّ َرُجٍل فِي الدَّاِخِل.   َوِعْندََما َسِمَع َرئِيُس الَكَهنَِة َوقَائِدُ ٢٤َولَِكْن ِعْندََما فَتَْحنَا 

ُ الَهْيَكِل وَ  َهذَا األَْمِر.    قَادَة أَْيَن َسيَِصُل  إِلَى  اِْحتَاُروا  َهِذِه األَْشيَاَء  أَتَى  ٢٥الَكَهنَِة  ِعْندََها 
َوأَ  اِْنُظُرواأََحدُُهم  قَائَِالً:  َجالُ   ,ْخبََرُهْم  فِي   الّرِ َواقِفُوَن  ْجِن  الّسِ فِي  َوَضْعتُُموُهْم  الَِّذيَن 

بَّاِط َوَجلَبُوُهْم بِدُوِن ُعْنٍف, ِألَنَُّهْم خَ ٢٦الَهْيَكِل َويُعَلُِّموَن الشَّْعَب!   افُوا  فَذََهَب القائِدُ َمَع الضُّ
ِعْندََما َجلَبُوُهْم, َوَضعُوُهْم أََماَم الَمْجَمعِ, َوَسأَلَُهْم َرِئيُس الَكَهنَِة  وَ ٢٧ُهْم.  مَ يَْرجِ   أَنْ الشَّْعَب  

تُعَلُِّمو٢٨ أَالَّ  بِِشدَّةٍ  نَأُمْرُكم  أَلَْم  وَ قَائَِالً:  اِالْسِم؟  بَِهذَا  بِتَْعِليِمُكْم,    َهاا  أُوُرَشِليَم  َمَألتُْم  أَْنتُْم 
ُجِل َعلَْينَا.  َوتَْقِصدُوَن أَْن تَْجِلبُوا دََم   فَأََجاَب بُْطُرُس َوالتََّالِميذُ َوقَالُوا: يَِجُب  ٢٩َهذَا الرَّ

َوَعلَّْقتُُموهُ أَْنتُْم  الَِّذي َذبَْحتُُموهُ    إِلَهُ آبَائِنَا أَقَاَم يَُسوعَ ٣٠َعلَْينَا أَْن نُِطيَع هللاَ أَْكثََر ِمَن النَّاِس.  
َشَجَرةٍ.   اليُْمنَى  ٣١َعلَى  بِيَِدِه  هللاُ  دَهُ  َمجَّ قَْد  تَْوبَةً    ِليَُكونَ ُهَو  ِليُْعِطي  َوُمَخلَِّصاً,  أَِميَراً 

الَخَطايَا.   ْسَرائِيَل َوغُْفَراَن  َهِذِه األَْشيَاِء, وَ ٣٢ِإلِ َعلَى  وُح   َهَكَذاَونَْحُن ُشُهودُهُ  الرُّ أَْيَضاً 
  يُِطيعُونَهُ.   القُدُُس الَِّذي أَْعَطاهُ هللاُ ِللَِّذينَ 

 
  َنِصيَحُة َغَماَالئِيَل  

ُروا أَْن يَْذبَُحوُهْم.    َهَذا فَِعْندََما َسِمعُوا  ٣٣ يِسيٌّ فِي  ٣٤ُهْم اِْغتَاظُوا َوقَرَّ فَقَاَم ُهنَاَك َواِحدٌ فِّرِ
ٌم ِللشَِّريعَِة َكانَْت لَهُ ُسْمعَةٌ بَْيَن ُكّلِ الشَّْعِب, َوأََمَر أَْن يُْبعَ  دَ الَمْجَمعِ اِْسُمهُ َغَماَالئِيُل, ُمعَلِّ

اِْحذَُروا ِألَْنفُِسُكْم ِمَن الَِّذي تَْقِصدُوَن فِْعلَهُ    ,َوقَاَل لَُهْم: يَا ِرَجاَل إِْسَرائِيلَ ٣٥يذُ قَِليَالً.  التََّالمِ 
َجاِل.  َماً نَْفَسهُ أَْن َيُكوَن َشْخَصاً َما, ٣٦بَِهُؤَالِء الّرِ ِألَنَّهُ قَْبَل َهِذِه األَيَّاِم قَاَم ثُودَاُس ُمعَّظِ
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َجاِل, َحَوالَْي أَْربَِعِمئٍَة, وَ  وَ   َق َجِميُع الَِّذيَن َكانُوا  الَِّذي قُتَِل وَ  اِْنَضمَّ لَهُ َعدَدٌ ِمَن الّرِ   تَفَرَّ
أَْمُرهُ.   َواِْنتََهى  اِإلْحَصاِء, ٣٧يُِطيعُونَهُ  أَيَّاِم  فِي  الَجِليِل  ِمَن  يَُهوذَا  قَاَم  ُجِل,  الرَّ َهذَا  بَْعدَ 

 ً َواآلَن  ٣٨ُهَو أَْيَضاً َهلََك, َوُكلُّ الَِّذيَن َكانُوا يُِطيعُونَهُ تََشتَّتُوا.  وَ فَهُ,  َكثِيَراً َخلْ   َوَسَحَب َشْعبَا
َجاِل َواِتُْرُكوُهْم َوْحدَُهْم. ِألَنَّهُ إِْن َكانَْت َهِذِه الَمشُوَرةُ    :أَنَا أَقُوُل َلُكمْ  اِْبتَِعدُوا َعْن َهُؤَالِء الّرِ

لَِكْن إِْن َكاَن ِمَن هللاِ فَأَْنتُْم َال تَْستَِطيعُوَن أَْن  ٣٩أَْو َهذَا العََمُل ِمَن النَّاِس فََسْوَف يَْنتَِهي,  
ِلئَالَّ تُوجَ  ِ تَْهِدُموهُ,  ُمَحاِربِيَن  أَْنتُْم  ً   دُوا  َوِعْندََما دََعوا التََّالِميذَ ٤٠!  أَْيَضا واِتَّفَقُوا َمعَهُ. 

يَْذَهبُوَن.   َوتََرُكوُهْم  يَُسوَع,  بِاْسِم  يَتََكلَُّموا  أَالَّ  َوأََمُروُهْم  ِمْن  ٤١َضَربُوُهْم  َخَرُجوا  َوهُْم 
ُحسِ  أَنَُّهْم  فَِرِحيَن  الَمْجَمعِ  اِْسِمِه.  َمْحَضِر  أَْجِل  ِمْن  العَاَر  يَْحتَِملُوا  أَْن  ُمْستَِحقِّيَن  بُوا 

وَ ٤٢ يُعَلُِّموا  أَْن  َعْن  يَتََوقَّفُوا  لَْم  ُهْم  بَْيٍت  ُكّلِ  َوفِي  الَهْيَكِل  فِي  بِيَُسوَع َويَْوِميَّاً  ُروا  يُبَّشِ
    .الَمِسيحِ 

 األصَحاُح السَّاِدسُ 

  تَْعيِيُن السَّْبعَةِ 
يَن  فِي تِْلَك األَيَّاِم ِعْندََما تََكاثََر َعدَدُ التََّالِميِذ, نََشأَْت دَْمدََمةٌ ِمَن اِإلْغِريِقيِّيَن َعلَى الِعْبَرانِيِّ ١

وا:  ثْنَا َعَشَر َجْمَع التََّالِميِذ َوقَالُ االِ   اِحينَئٍِذ دَعَ ٢ِألَنَّ أََراِملَُهْم أُْهِملُوا فِي الِخْدَمِة اليَْوِميَِّة.  
َونَْخِدَم َمَوائِداً.   نَْحُن َكِلَمةَ هللاِ  نَتُْرَك  أَْن  اِْبَحثُوا  ٣لَْيَس ِمَن الَمْعقُوِل  أَيَُّها اِإلْخَوةُ,  ِلذَِلَك 

وحِ   نَْستَِطيُع   القُدُِس َوالِحْكَمِة,بَْينَُكْم َعْن َسْبعَِة ِرَجاٍل لَُهْم ُسْمعَةٌ َحَسنَةٌ, َمْملُوئِيَن ِمَن الرُّ
نُ  العََمِل.  أَْن  ِلَهذَا  ا وَ ٤عَيِّنَُهْم  َوِلِخْدَمِة فَ نَْحُن    أَمَّ َالةِ  ِللصَّ بِاْستِْمَراٍر  أَْنفَُسنَا  نُْعِطي  َسوَف 

ِمَن اِإليَماِن    يفَانُوَس, َرُجَالً َمْملُوءً ْمعِ. َوُهْم اِْختَاُروا اِْستِ ُكلَّ الجَّ   َوالقَْوُل أََسرَّ ٥الَكِلَمِة.  
وحِ القُدُِس.   َونِيقُوالَُوَس    ,َوبَْرِمينَاسَ   ,َوتِيُمونَ   ,َونِيَكانُورَ   ,َوبُُروُخوُرسَ   ,بُّسَ َوفِيلِ َوالرُّ

دَاً ِمْن إِْنَطاِكيَا  ُسلِ   ٦,    ُمتََهّوِ  ِعْندََما َصلُّوا َوَضعُوا أَْيِديِهمْ   , وَ   الَِّذيَن َوَضعُوُهْم أََماَم الرُّ
َوَعدَدُ التََّالِميِذ تََكاثََر فِي أُوُرَشِليَم بَِطِريقٍَة َعِظيَمٍة,    اِْنتَِشاَراً   َوَكِلَمةُ هللاِ اِْزدَادَتْ ٧.  َعلَْيِهمْ 

  َوَجْمٌع َعِظيٌم ِمَن الَكَهنَِة َكانُوا َطائِِعيَن ِلِاليَماِن. 

  
  الَقبُْض َعَلى اِْستِيَفاُنوسَ 

َوُمْعِجَزاٍت  ٨ َعِظيَمةً  َعَجائَِب  َصنََع  ةِ,  َوالقُوَّ اِإليَماِن  ِمَن  َمْملُوٌء  َوُهَو    َواِْستِيفَانُوُس, 
األَْحَرارِ  َمْجَمعَ ُمعَيَّنُوَن ِمَن الَمْجَمعِ الَِّذي يُْدَعى  ِرَجالٌ َوِعْندََها قَاَم  ٩بَْيَن الشَّْعِب. 
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َوُهْم  ١٠ْستِيفَانُوَس.  اِ َوآِسيَا َيتََجادَلُوَن َمَع    َرَوانِيِّيَن َوإِْسَكْندَِريِّيَن, َوالَِّذيَن ِمْن ِكيِليِكيَايْ َوقَ  
يُ  أَْن  يَْستَِطيعُوَن  يَُكونُوا  القَاوِ لَْم  وَح,  َوالرُّ الِحْكَمةَ  بِِهَما.  لَّ ُموا  يَتََكلَُّم  َكاَن  ِحينَئٍِذ ١١ذَْيِن 

فٍَة َعلَى ُموَسى َوهللاِ.   يَتََكلَُّم بَِكِلَماٍت ُمَجدِّ ِليَقُولُوا: نَْحُن َسِمْعنَاهُ  ُضوا ِرَجاالً  َوُهْم  ١٢َحرَّ
الَمْجِلِس.  إِلَى  َوأَْحَضُروهُ  بِِه  َوأَْمَسُكوا  َعلَْيِه  َوأَتَوا  َوالَكتَبَةَ,  َوالشُّيُوَخ  الشَّْعَب  أَثَاُروا 

فٍَة َعلَى  ١٣ ُجُل َال يَْنقَِطُع َعْن قَْوِل َكِلَماٍت ُمَجدِّ َوأَقَاُموا ُشُهودَ ُزوٍر, الَِّذيَن قَالُوا: َهذَا الرَّ
ُم  ١٤الُمقَدَِّس َوالشَِّريعَِة,    َهذَا الَمَكانِ  ِألَنَّنَا َسِمْعنَاهُ يَقُوُل أَنَّ يَُسوَع النَّاِصِريَّ َهذَا َسيَُحّطِ

َمْجِلِس َوُكلُّ الَجاِلِسيَن فِي ال١٥َهذَا الَمَكاَن, َوَسيُغَيُِّر العَادَاِت الَّتِي َسلََّمنَا إِيَّاَها ُموَسى.  
قُوَن    أَْوا َوْجَههُ َكأَنَّهُ َوْجهُ َمَالٍك. ِه َورَ فِيْ َكانُوا يَُحدِّ

 
 األصَحاُح السَّابعُ 

  وسَ ِدَفاعُ اِْستِيَفانُ 
إِْخَوةً  -َجاُل  رِّ ال  أَيَُّهاَوُهَو قَاَل:  ٢ِحينَئٍِذ قَاَل َرئِيُس الَكَهنَِة: َهْل َهِذِه األَْشيَاُء َصِحيَحةٌ؟  ١

نَّْهَرْيِن, قَْبَل  اِْسَمعُوا, إِلَهُ الَمْجِد َظَهَر ِألَبِينَا إِْبَراِهيَم ِعْندََما َكاَن فِي بَِالِد َما بَْيَن ال  -َوآبَاءً 
إِلَى األَْرِض  ٣أَْن يَْسُكَن فِي َحاَراَن,   َوقَاَل لَهُ: «اِْخُرْج ِمْن بَلَِدَك َوِمْن َشْعبَِك, َوتَعَاَل 

يَن َوَسَكَن فِي َحاَراَن, َوِمْن ُهنَاَك  ِحيَنئٍِذ َخَرَج ِمْن أَْرِض الِكْلدَانِيِّ ٤ .الَّتِي َسأُِريَك إِيَّاَها»
َوُهَو لَْم يُْعِطِه ِميَراثَاً  ٥اَت أَبُوهُ اِْنتَقََل إِلَى َهِذِه األَْرِض الَّتِي تَْسُكنُوَن فِيَها اآلَن.  ِعْندََما مَ 
َها لَهُ ُمْلَكاً َوِلنَْسِلِه  أَْن يََضَع ِرْجلَْيِه َعلَْيَها, َولَِكْن ُهَو َوَعدَهُ أَْن يُْعِطيَ   َحتَّىَال  وَ فِيَها, َال  

َوتََكلََّم هللاُ بَِهِذِه الطَِّريقَِة: أَنَّ نَْسلَهُ َسيَْسُكُن فِي أَْرٍض  ٦ينََما لَْم يَُكْن لَهُ ِطْفٌل. ِمْن بَْعِدِه, حِ 
ةُ وَ «٧,  , َوُهْم َسْوَف يَْستَْعبِدُونَُهْم َويُعَاِملُونَُهْم بَِشّرٍ ِلُمدَّةِ أَْربَِعِمئَِة َسنَةٍ  َغِريبَةٍ   الَّتِي األُمَّ

َسيُْستَْعبَدُوَن لََها أَنَا َسأَْحُكُم َعلَْيَها, قَاَل هللاُ. َوبَْعدَ َهذَا ُهْم َسيَْخُرُجوَن َويَْخِدُمونَنِي فِي  
إِْسَحاَق َوَختَنَهُ فِي اليَْوِم    إِْبَراِهيمُ َوهَُو أَْعَطى َعْهدَ الِختَاِن, َوَهَكذَا َولَدَ  ٨.  »َهذَا الَمَكانِ 

َوإِْسحَ  َويَْعقُوُب    َوَلدَ اُق  الثَّاِمِن.  االِ   َوَلدَ يَْعقُوَب,  َعَشَر.  اآلبَاَء  َمْدفُوِعيَن  ٩ثْنَي  َواآلبَاُء 
َوَخلََّصهُ ِمْن ُكّلِ ِمَحنِِه, َوأَْعَطاهُ ١٠بِالَحَسِد بَاُعوا يُوُسَف إِلَى ِمْصَر, َولَِكنَّ هللاَ َكاَن َمعَهُ,  

َعلَى ِمْصَر َوَعلَى ُكّلِ نِْعَمةً َوِحْكَمةً فِي نََظِر فِْرَعْوَن َملِ  ِك ِمْصَر, َوُهَو َجعَلَهُ َحاِكَماً 
لَْم يَُكْن َوِعْندََما َحَدثَْت َمَجاَعةٌ َوِمْحنَةٌ َعِظيَمةٌ َعلَى ُكّلِ أَْرِض ِمْصَر َوِكْنعَاَن,  ١١بَْيتِِه.  

أَنَّهُ َكاَن ُهنَاَك قَْمٌح فِي ِمْصَر, أَْرَسلَ َولَِكْن ِعْندََما َسِمَع يَعقُوُب ١٢نَا َطعَاٌم. ئِ آبَا  ِعْندَ 
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َالً.    ةِ فِي    وَ   ١٣آبَاَءنَا أَوَّ يُوُسَف ِمْن   الَمرَّ َعائِلَةُ  ْخَوتِِه, َوُعِرفَْت  ِإلِ يُوُسُف  أُْعِلَن    الثَّانِيَِة 
َودَعَ حِ ١٤فِْرَعْوَن.   يُوُسُف  أَْرَسَل  َوَسْبِعينَ   اينَئٍِذ  َخْمَسةً  َعائِلَتِِه  َوُكلَّ  إِلَْيِه,  يَْعقُوَب     أَبَاهُ 

َوُحِمَل إِلَى َشِكيَم َوُوِضَع  ١٦َهَكذَا نََزَل يَْعقُوُب إِلَى ِمْصَر َوَماَت ُهَو َوآبَاُؤنَا,  ١٥نَْفَساً.  
ِمْن   الَماِل  ِمَن  بَِمْبلَغٍ  إِْبَراِهيُم  اِْشتََراهُ  الَِّذي  القَْبِر  إِيُموَر  فِي  َولَِكْن  ١٧َشِكيَم.    َأبِيأَْبنَاِء 

ْبَراِهيَم,   َوتََكاثََر فِي لشَّْعُب  ا  انَمَ ِعْندََما اِْقتََرَب َوْقُت الَوْعِد الَِّذي َكاَن هللاُ قَْد َحلََف بِِه ِإلِ
تَعَاَهذَا نَْفسَ ١٩قَاَم َمِلٌك آَخُر, الَِّذي لَْم يَُكْن يَْعِرُف يُوسَُف.    َحتَّى  ١٨ِمْصَر,   َمَل بِِحيلٍَة  هُ 

غَاَر ِلَكي َال  ائَِالتِنَاعَ   َمعَ  , َوأََساَء ُمعَاَملَةَ آبَائِنَا, َحتَّى أَنَُّهْم َكانُوا يَْطَرُحوَن أَْوَالدَهُْم الّصِ
فِي ذَِلَك الَوْقِت ُوِلدَ ُموَسى, َوَكاَن َجِميَالً ِجدَّاً, َوتََرْعَرَع فِي بَْيِت أَبِيِه ثََالثَةَ  ٢٠يَِعيُشوا.  
َكِاْبنَِها,٢١أَْشُهٍر.   َوَرَعتْهُ  فِْرَعْوَن  اِْبنَةُ  اِْنتََشلَتْهُ  ُطِرَح  بِِحْكَمِة  ٢٢  َوبَْعدََما  ُموَسى  فَتََربَّى 

فِي األَْقَواِل َواألَْعَمالِ َوَكاَن قَاِدرَ   ,اْلِمْصِريِّينَ  بَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً, أَتَى  ٢٣  .اً  إِلَى َوِعْندََما 
إِْسَرائِيَل.   أَْبنَاَء  إِْخَوتَهُ  يَُزوَر  أَْن  َواِحدَاً  ٢٤قَْلبِِه  الظُّْلمَ   ِمْنُهمْ َونَاِظَراً  َعْنهُ   ,يَْحتَِمُل    دَافََع 

ا  َوقَتََل  الُمْضَطِهِد  ِمَن  ,  َواِْنتَقََم  أَنَّ هللاَ  ٢٥لَمْصِريَّ َكْيَف  َسيَْفَهُموَن  إِْخَوتَهُ  أَنَّ  َظنَّ  ِألَنَّهُ 
يَْفَهُموا.   لَْم  َولَِكنَُّهْم  بِيَِدِه,  َكانُوا  ٢٦َسيَُخلُِّصُهْم  ِللَِّذيَن  نَْفَسهُ  أَْظَهَر  الثَّانِي  اليَْوِم  َوفِي 

وَن َواِحدُُكْم ئُ تُْم إِْخَوةٌ, ِلَماذَا تُِسيَالً: يَا ِرَجاُل أَنْ يَتَعَاَرُكوَن, َوَكاَن يُِريدُ أَْن يَُصاِلَحُهْم قَائِ 
َعلَْينَا؟  ٢٧ِلآلَخِر؟   َوقَاِضيَاً  َحاِكَماً  َجعَلََك  َمْن  قَائَِالً:  دَفَعَهُ  ِلَجاِرِه  الُمِسيَء  َهْل ٢٨َولَِكنَّ 

َهذَا القَْوَل,   سََماِعهِ َهَرَب ُموَسى ِعْندَ  فَ ٢٩تُِريدُ أَْن تَْقتُلَنِي َكَما قَتَْلَت الَمْصِريَّ فِي األَْمِس؟  
ْت أَْربَعُوَن َسنَةً, َظَهَر لَهُ ٣٠َوَكاَن َغِريبَاً فِي أَْرِض ِمْديَاَن, َحْيُث َولَدَ اِْبنَْيِن.   َوبَْعدََما َمرَّ

ّبِ فِي ُشْعلٍَة ِمَن النَّاِر فِي ُعلَّْيقٍَة.   يَِّة َجبَِل ِسينَاَء َمَالُك الرَّ ِعْندََما َرآَها ُموَسى  ٣١فِي بَّرِ
بِّ  َب ِمَن الَمْنَظِر. َوبَْينََما ُهَو يَْقتَِرُب ِليََراَها, أَتَى َصْوُت الرَّ «أَنَا إِلَهُ    :َقائَِالً  ٣٢ إِلَْيِه  تَعَجَّ

لَْم يَعُْد يَْجُرؤ  وَ  , . ِحينَئٍِذ اِْرتََجَف ُموَسىآبَائَِك, إِلَهُ إِْبَراِهيَم َوإِلَهُ إِْسَحاَق َوإِلَهُ يَْعقُوَب»
بُّ لَهُ: «اِْخلَْع نَْعلَْيَك  ٣٣أَْن يَْنُظَر.   َف فِيِه ُهَو  الَمَكاَن الَواقِ   , ِألَنَّ ِمْن قَدََمْيكَ ِعْندََها قَاَل الرَّ

أَنَا قَْد َرأَْيُت ِمْحنَةَ َشْعبِي الَِّذي فِي ِمْصَر. َوأَنَا قَْد    نَعَْم,أَنَا قَْد َرأَْيُت,  ٣٤.  أَْرٌض ُمقَدََّسةٌ 
ْصَر». َسِمْعُت ُصَراَخُهْم, َوقَْد نََزْلُت ِألَُخلَِّصُهْم. َواآلَن تَعَاَل, أَنَا َسْوَف أُْرِسلَُك إِلَى مِ 

هللاُ   ُموَسى٣٥ أَْرَسلَهُ  نَْفسُهُ  َوقَاِضيَاً؟ هَُو  َحاِكَماً  َجعَلََك  َمْن  قَائِِليَن:  َرفَُضوهُ  الَِّذي   َهذَا 
َوُهَو أَْخَرَجُهْم بَْعدَ أَْن  ٣٦َحاِكَماً َوُمَخلَِّصاً, بِيَِد الَمَالِك الَِّذي َظَهَر لَهُ فِي العُلَّْيقَِة.    ِليَُكونَ 

يَِّة ِلُمدَّةِ أَْربَِعيَن   أَْظَهَر آيَاٍت َوُمْعِجَزاٍت فِي أَْرِض ِمْصَر َوفِي البَْحِر األَْحَمِر َوفِي البَّرِ
بُّ إِلَُهُكْم نَبِيَّاً لَُكْم ِمْن إِْخَوِتُكمْ َهذَا ُهَو ُموسَ ٣٧َسنَةً.   ى الَِّذي قَاَل ِألَْبنَاِء إِْسَرائِيَل: َسيُِقيُم الرَّ
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يَِّة, َمَع الَمَالِك   َهذَا ُهَو الَِّذي َكانَ ٣٨ِمثِْلي, لَهُ يَْنبَِغي أَْن تَْسَمعُوا.    فِي الَكنِيَسِة فِي البَّرِ
الَحيَّةَ ِليُْعِطينَا إِيَّاَها.    َكِلَماِت الَوْحيِ آبَائِنَا. الَِّذي اِْستَلََم    َمعَ وَ   َجبَِل ِسينَاءَ ي َكلََّمهُ فِي  الَّذِ 
الَِّذي لَْم يُِرْد آبَاُؤنَا أَْن يُِطيعُوهُ, بَْل دَفَعُوهُ َعْنُهْم َوفِي قُلُوبِِهْم َرِجعُوا ثَانِيَةً إِلَى ِمْصَر,  ٣٩
لُموَسى َهذَا الَِّذي أَْخَرَجنَا  بِالّنِْسبَِة  ْصنَْع لَنَا آِلَهةً ِليَْذَهبُوا أََماَمنَا, ِألَنَّهُ  قَائِِليَن ِلَهاُرون: اِ ٤٠
َوُهْم َصنَعُوا ِعْجَالً فِي تِْلَك األَيَّاِم, َوقَدَُّموا  ٤١ْن أَْرِض ِمْصَر, َال نَْعلَُم َما الَِّذي َحدََث لَهُ.  مِ 

يَدَْيِهْم.   بِأَْعَماِل  َواِْفتََخُروا  نَِم,  ِللصَّ َجْيَش  ٤٢َذبِيَحةً  ِليَْعبُدُوا  َوأَْعَطاُهْم  اِْلتَفََت هللاُ  ِعْندََها 
ِلَي َحيََوانَاٍت   َهْل قَدَّْمتُمْ ْسَرائِيَل  السََّماِء َكَما ُهَو َمْكتُوٌب فِي ِكتَاِب األَْنبِيَاِء: «يَا بَْيَت إِ 

يَِّة؟    أَْربَِعيَن َسنَةٍ ِلُمدَّةِ  َوَذبَائَِح    َمْذبُوَحةً  ُموَالكَ نَعَْم أَْنتُْم َحَمْلتُْم  ٤٣فِي البَّرِ َونَْجَم    ,َخْيَمةَ 
آبَاُؤنَا  ٤٤.  »ُكْم إِلَى َما َوَراَء بَابِلَ لُ دُوَها, َوأَنَا َسْوَف أَْحمِ تََماثِيَل َصنَْعتُْم ِلتَْعبُ   ,إِلِهُكْم َرْمفَانَ 

يَِّة, َكَما َعيََّن ُمتََكلَِّماً ِلُموَسى أَنَّهُ يَِجُب أَْن يَْصنَعََها َحسَ  َب  َكاَن لَُهْم َخْيَمةُ الشََّهادَةِ فِي البَّرِ
لَى أَْيَضاً آبَاُؤنَا الَِّذيَن أَتَوا فِيَما بَْعدُ, أُْحِضُروا َمَع يَُشوَع إِ ٤٥الصُّوَرةِ الَّتِي َكاَن قَْد َرآَها.  

دَاُودَ.   أَيَّاِم  إِلَى  آبَاِئنَا,  َوْجِه  أََماِم  ِمْن  هللاُ  َطَردَُهْم  الَِّذيَن  األَُمِم  َوَجدَ ٤٦اِْمتَِالِك  الَِّذي 
لَِه يَْعقُوَب.   ِإلِ أََماَم هللاِ, َواِْشتََهى أَْن يَِجدَ َخْيَمةً  َبْيتَاً. ٤٧اِْستِْحَسانَاً  َولَِكنَّ ُسلَْيَماَن َبنَى لَهُ 

:    َهيَاِكَل َمْصنُوَعٍة بِأَْيدٍ   لَِكنَّ العَِليَّ َال يَْسُكُن فِيوَ ٤٨ «السََّماُء ِهَي َعْرِشي  ٤٩َكَما قَاَل النَّبِيُّ
, أَْو َما هَُو َمَكاُن   بُّ . َما البَْيُت الَِّذي َستَْبنُونَهُ ِلَي؟ يَقُوُل الرَّ َواألَْرُض ِهَي َمْوِطُئ قَدََميَّ

تَ ٥٠َراَحتِي؟   َهِذِه األَْشيَاِء؟أَلَْم  يَدَيَّ كُلَّ  ْلبَِة, وَ يَا أَْصحَ ٥١  »ْصنَْع  قَاِب الصَّ الّرِ َغْيَر  اَب 
وَح القُدَُس, َكَما  ال  آبَاُءُكْم َهَكذَا   َفعَلَ َمْختُونِيَن فِي القَْلِب َواآلذَاِن! أَْنتُْم دَائَِماً تُقَاِوُموَن الرُّ

وا ِمْن قَْبُل َمِجيَء  ْعلَنُ ْم يَْضَطِهْد آبَاُؤكُْم؟ َوُهْم َذبَُحوا َمْن أَ أَيٌّ ِمَن األَْنبِيَاِء لَ ٥٢.  تَْفعَلُونَ 
, الَِّذي أَْصبَْحتُْم أَْنتُْم لَهُ اآلَن َخاِئنِيَن َوقَتَلَةً.   بِتَ ٥٣البَاّرِ ِمَن    ْنِظيمٍ الَِّذيَن اِْستَلَْمتُْم الشَِّريعَةَ 

  الَمَالئَِكِة َولَْم تَْحفَُظوَها. 

  
  َرْجمُ اِْستِيَفاُنوسَ 

وا بِأَْسنَانِِهْم. ٥٤ َولَِكنَّهُ َوهَُو َمْملُوٌء  ٥٥ِعْندََما َسِمعُوا َهِذِه األَْشيَاَء اِْغتَاَظْت قُلُوبُُهْم, َوَصرُّ
ا وحِ  الرُّ السََّماءِ ِمَن  فِي  َحدََّق  َويَُسوعَ   ,لقُدُِس,  هللاِ,  َمْجدَ  يَِميِن هللاِ.   َوَرأَى  َعْن  َواقِفَاً 

السََّماَواِت َمْفتُوَحةً,    َهاَوقَاَل:  ٥٦ َعْن يَِميِن هللاِ!    َواِْبنَ أَنَا أََرى  ِعْندَئٍِذ  ٥٧اِإلْنَساِن َواقِفَاً 
بَِصْوتٍ  َوَسدُّوا    َصَرُخوا  َواِحٍد,    ,ذَانَُهمْ آَصاِخٍب,  بِاتِّفَاٍق  إِلَْيِه  َوأَْخَرُجوهُ ٥٨َوَرَكُضوا 

َشاِوُل.  :اِرَج الَمِدينَِة َوَرَجُموهُ. َوالشُُّهودُ َوَضعُوا َمَالبَِسُهْم ِعْندَ َرُجٍل َشاّبٍ اِْسُمهُ خَ 
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ِذيَوُهْم َرَجُموا اِْستِيفَانُوَس  ٥٩  بُّ يَُسوعُ هللاَ    َكاَن يَْدُعو  الَّ  . اِْقبَْل ُروِحي  ,َويَقُوُل: أَيَُّها الرَّ
َوبَْعدََما قَاَل َهذَا    .ِسْب لَُهْم َهِذِه الَخِطيئَةَ ِظيٍم: يَا َربُّ َال تَحْ َوَرَكَع َوَصَرَخ بَِصْوٍت عَ ٦٠

 َرقَدَ.   

 األصَحاُح الثَّاِمنُ 

  اِْضِطَهاُد الَكنِيسَِة 
َشا ١ َمْوتِهِ َوَكاَن  َعلَى  ُمَوافِقَاً  َعلَى    .ِوُل  َعِظيٌم  اِْضِطَهادٌ  ُهنَاَك  َكاَن  الَوْقِت  ذَِلَك  َوفِي 

َرةِ  الَكنِيَسِة الَّتِي َكانَْت فِي أُوُرَشِليَم. َوالكُلُّ تََشتَّتُوا فِي ُكّلِ أَْنَحاِء َوأََماِكِن اليَُهوِديَِّة َوالسَّامِ 
ُسُل.   لَِكْن بِالنِّْسبَِة  ٣َس َونَاُحوا َعلَْيِه نَْوَحاً َعِظيَماً.  َوِرَجاٌل أَتِْقيَاُء َحَملُوا اِْستِيفَانُو٢إِالَّ الرُّ

الَكنِيَسةَ ُهَو  فَ   ,ِلَشاِولَ  يُبِْيدُ  َجاَل َوالنَِّساَء  َكاَن  الّرِ َوَحاِمَالً  بَْيٍت  ُكّلِ  إِلَى   ُمَسلَِّماً وَ , دَاِخَالً 
ْجِن.  إِلَى إِيَّاُهمْ    الّسِ

  
  فِي السَّاِمَرةِ   سُ فِيِلبُّ 

ِريَن بِالَكِلَمِة.  ٤   ِعْندََها نََزَل فِيِلبُّسُ ٥ِلذَِلَك الَِّذيَن َكانُوا قَْد تََشتَّتُوا ذََهبُوا إِلَى كُّلِ َمَكاٍن ُمبَّشِ
األَْشيَاِء    بِقَْلٍب َواِحٍد إِلَى تِْلكَ   واأَْصغَ  َوالشَّْعبُ ٦إِلَى َمِدينَِة السَّاِمَرةِ َوبَشََّرُهْم بِالَمِسيحِ.  

ِألَنَّ أَْرَواَحاً نَِجَسةً َكانَْت ٧َها, يَن الُمْعِجَزاِت الَّتِي فَعَلَ الَّتِي قَالََها فِيلبَُّس, َساِمِعيَن َونَاِظرِ 
َكانُوا   الَِّذينَ   ِمنَ   تَْصُرُخ بَِصْوٍت َعِظيٍم َوتَْخُرُج ِمَن الَِّذيَن َكانُوا َمْسُكونِيَن, َوَكثِيُرونَ 

  َوَكاَن ُهنَاَك فََرٌح َعِظيٌم فِي تِْلَك الَمِدينَِة. ٨ُمْقعَِديَن َوُعْرَجاً ُشِفيُوا. 

  
  اِْهتَِداُء ِسيُموَن السَّاِحُر 

ْحَر ِمْن قَْبُل فِي نَْفِس  لَِكْن كَ وَ   ٩ اَن ُهنَاَك َرُجٌل ُمعَيٌَّن يُْدَعى ِسيُموَن, َوَكاَن يَْستَْعِمُل الّسِ
َولَهُ أَْصغَى  ١٠الَمِدينَِة, َوَكاَن يَْسَحُر َشْعَب السَّاِمَرةِ ُمْعِلنَاً نَْفَسهُ أَنَّهُ َكاَن َشْخَصاً َعِظيَماً.  

ةُ هللاِ العَِظيَمِة!  الَجِميُع ِمَن األَْصغَِر إِلَى األَ  ُجُل ُهَو قُوَّ َوُهْم َكانُوا  ١١ْعَظِم قَائِِليَن: َهذَا الرَّ
َولَِكْن ِعْندََما َصدَّقُوا فِيلبَُّس,  ١٢يُْصغُوَن إِلَْيِه, ِألَنَّهُ ِلُمدَّةٍ َطِويلٍَة َكاَن قَْد َسَحَرُهْم بِِسْحِرِه.  

الُمْختَ  بِاألَْشيَاِء  يَْكِرُز  َكاَن  بَِمَلُكوِت هللاِ الَِّذي  ِة  َوبِاِ صَّ الَمِسيحِ   يَُسوَع  ُسوا  ْسِم  ُهْم غُّطِ  ,
ً ١٣. َونَِساءً َجاَالً رِ  َس اِْستََمرَّ َمَع فِيلِ   ,ِعْندََها آَمَن ِسيُموُن أَْيَضا بَ َوِعْندََما ُغّطِ بَُّس َوتَعَجَّ
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َوِعْندََما َسِمَع التََّالِميذُ الَِّذيَن َكانُوا ١٤نَاِظَراً إِلَى الُمْعِجَزاِت َواآليَاِت الَّتِي َكانَْت تُْصنَُع.   
   نِ يْ ذَ لالَّ ١٥فِي أُوُرَشِليَم أَنَّ السَّاِمَرةَ َكانَْت قَْد قَبِلَْت َكِلَمةَ هللاِ, أَْرَسلُوا إِلَْيِهْم بُْطُرَس َويُوَحنَّا.  

وَح القُدَُس.  عِ  قَْد   َحتَّى ذَِلَك الَوْقتِ نَّهُ لَْم يَُكْن  ِألَ ١٦ْندََما نََزَال َصلَّيَا ِألَْجِلِهْم َحتَّى يَْقبَلُوا الرُّ
ّبِ يَُسوَع.   ُسوا فَقَْط فِي اْسِم الرَّ َوهُْم َوَضعُوا ١٧َحلَّ َعلَى َواِحٍد ِمْنُهْم, بَْل ُهْم َكانُوا قَْد ُغّطِ

وَح القُدَُس. أَْيِديِهْم عَ  أَنَّهُ َعْن َطِريِق َوْضعِ أَْيِدي    َوِعْندََما َرأَى ِسيُمونُ ١٨لَْيِهْم فَقَبِلُوا الرُّ
وُح القُدُُس يُْعَطى, ُهَو َعَرَض َعلَيِهْم نُقُودَاً   ُسِل َكاَن الرُّ قَائَِالً: أَْعُطونِي أَنَا أَْيَضاً  ١٩الرُّ

ةَ, َحتَّى يَْقبََل ُكلُّ  وَح القُدَُس.  َهِذِه القُوَّ َس قَاَل لَهُ: َولَِكنَّ بُْطرُ ٢٠ َواِحٍد أََضُع يَِدي َعلَْيِه الرُّ
أَْنَت لَْيَس  ٢١ُك َمعََك, ِألَنََّك قَْد َظنَْنَت أَنَّ َعِطيَّةَ هللاِ يُْمِكُن أَْن تُْشتََرى بِنُقُوٍد!  نُقُودَُك تَْهلِ 

تُْب ِلذَِلَك  ٢٢ِألَن قَْلبََك لَْيَس ُمْستَِقيَماً فِي نََظِر هللاِ.  لََك نَِصيٌب أَْو قِْسَمةٌ فِي َهذَا األَْمِر,  
َك, َواِْطلُْب ِمَن هللاِ إِْن َكاَن يُْمِكُن أَْن تُْغفََر لََك أَْفَكاُر قَْلبَِك.    أَنَّكَ   أُْدِركُ ِألَنِّي  ٢٣ِمْن َشّرِ

ّبِ ِمْن أَْجِلي  ٢٤فِي َخّلِ الُمّرِ َوفِي ِربَاِط الَخِطيئَِة.   ِحينَئٍِذ أََجاَب ِسيُموُن َوقَاَل: َصلُّوا ِللرَّ
َوهُْم ِعْندََما َشِهدُوا َوبَشَُّروا بَِكِلَمِة  ٢٥.  َعْنَهاَعلَيَّ َشْيٌء ِمَن األَْشيَاِء الَّتِي قُْلتُْم    يَأتِيَ الَّ  أَ 

ّبِ, َرِجعُوا إِلَى أُوُرَشِليَم, َوبَشَُّروا بِاِإلْنِجيِل      فِي َكِثيٍر ِمْن قَُرى السَّاِمِريِّيَن.الرَّ

  

 ِ   اِْهتَِداُء اإلْثيُوبِّي
ّبِ فِيلبَُّس قَائَِالً: اِْنَهْض َواِْذَهْب إِلَى اْلَجنُوبِ ٢٦ َعلَى الطَِّريِق اْلُمْنَحِدَرةِ   ,َوَكلََّم َمَالُك الرَّ

ْحَراِء.   ةَ الَّتِي فِي الصَّ َوقَاَم َوذََهَب, َوإِْذ َرُجٌل ِمْن إِثْيُوبِيَا َخِصيٌّ  ٢٧ِمْن أُوُرَشِليَم إِلَى َغزَّ
 ,اِكيْندَاَكا َمِلَكةُ اِإلثْيُوِبيِّيَن, الَِّذي َكاَن َمْسُؤوَالً َعْن ُكّلِ أَْمَواِلهَ   يَدِ يم تَْحَت  لَهُ ُسْلَطاٌن َعظِ 
أَتَى   قَْد  ِليَْعبُدَ,  إِلَى  َوَكاَن  يَْقَرأُ   هُوَ ٢٨أُوُرَشِليَم  َوَكاَن  َعَربَتِِه,  فِي  َوَجاِلَساً  َراِجعَاً  َكاَن 
النَّبِّي.   العََربَِة». ِحينَهَ ٢٩إِْشِعيَاَء  َهِذِه  إِلَى  نَْفَسَك  َوُضمَّ  ِلِفيلبَُّس: «اِْقتَِرْب  وُح  الرُّ قَاَل  ا 

َوُهَو  ٣١َوَرَكَض فِيلبَُّس إِلَيِه, َوَسِمعَهُ يَْقَرأُ النَّبِيَّ إِْشِعيَاَء َوقَاَل: َهْل تَْفَهُم َما الَِّذي تَْقَرأُهُ؟  ٣٠
ْن أََحدٌ يَقُودُنِي؟ َوُهَو َطلََب ِمْن فِيلبَُّس أَْن يَْصعَدَ َويَْجِلَس  قَاَل: َكْيَف َسأَْستَِطيُع إِْن لَْم يَُك 

ِللذَّْبحِ, َوَكَحَمٍل    َوالَمَكاُن فِي الِكتَاِب الَِّذي يَْقَرأُهُ َكاَن َهذَا: «ُهَو َكاَن يُقَادُ َكَشاةٍ ٣٢َمعَهُ.  
فَاهُ.    ْبَكمٍ أَ  يَْفتَْح  لَْم  َهَكذَا  ذَابِِحيِه,  ُحْكُمهُ ي  فِ ٣٣أََماَم  نُِفّذَ  َسيُْعِلُن ِجيلَ َمذَلَّتِِه  َوَمْن  ِألَنَّ  ,  هُ؟ 

  قُولُ أَْسأَلَُك, َعْن مْن يَ َوالَخِصيُّ أََجاَب فِيلبَُّس َوقَاَل: أَنَا  ٣٤َحيَاتَهُ أُِخذَْت ِمَن األَْرِض». 
, ِكتَابِ َوبَدَأَ ِعْندَ نَْفِس ال  فَتََح فِيلبَُّس فََمهُ ِحينََها  ٣٥َعْن َرُجٍل آَخَر؟    مْ النَّبِيُّ َهذَا؟ َعْن نَْفِسِه أَ 
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: ةٍ , أَتَوا إِلَى َماٍء ُمعَيَّنََوبَْينََما هُْم ذَاِهبُوَن فِي َطِريِقِهمْ ٣٦َوبَشََّرهُ بِيَسُوَع.   . فَقَاَل الَخِصيُّ
  بَُّس: إِْن ُكْنَت تُؤِمُن ِمْن ُكّلِ قَْلبِكَ فَقَاَل فِيل٣٧َماٌء, َما الَِّذي يَْمنَعُنِي أَْن أَُغطََّس؟    ُهنَااِْنُظْر  

َوُهَو أََمَر العََربَةَ  ٣٨. فَأََجاَب َوقَاَل: أَنَا أُؤِمُن أَنَّ يَُسوَع الَمِسيَح ُهَو اِْبُن هللاِ.  فََمْسُموٌح لَكَ 
, َوُهَو غَ   ِكَالهَُما أَْن تَِقَف, َوُهَما نََزَال   َوِعْندََما َخَرَجا  ٣٩طََّسهُ.  إِلَى الَماِء, فِيلبَُّس َوالَخِصيُّ

فِيلِ  ّبِ  الرَّ ُروُح  َخَطَف  الَماِء,  فِي ِمَن  ذََهَب  َوُهَو  بَْعدُ.  يََرهُ  لَْم  الَخِصيَّ  أَنَّ  َحتَّى  بَُّس, 
ُر فِي ُكّلِ الُمدُِن َحتَّى أَتَى    .بَُّس ُوِجدَ فِي أَْشدُودَ َولَِكنَّ فِيلِ ٤٠َطِريِقِه فَِرَحاً.   َوَماَراً َكاَن يُبَّشِ
  إِلَى قَْيَصِريَّةَ.  

 األصَحاُح التَّاِسعُ 

  اِْهتَِداُء َشاِوَل 
َرئِيِس ١ إِلَى  ذََهَب  ّبِ,  الرَّ ُرُسِل  َعلَى  َوالذَّْبحِ  بِالتَّْهِديدَاِت  يَْنفُُخ  َزاَل  َما  َوهَُو  َوَشاِوُل, 

َوَطلََب ِمْنهُ َرَسائَِل إِلَى ِدَمْشَق إِلَى الَمَجاِمعِ, َحتَّى إِذَا َوَجدَ أَيَّ َواِحٍد ِمْن َهذَا ٢الَكَهنَِة,  
يَْجِلبَُهْم َمْربُوِطيَن إِلَى أُوُرَشِليَم.  الطَِّريِق, إِْن َكانُوا رِ  أَْو نَِساًء,  اَن َوبَْينََما ُهَو كَ ٣َجاَالً 

اِْقتََرَب   أَْشَرقَ   ِمنْ يَْرتَِحُل  َوفَْجأَةً  السََّماءِ   ِدَمْشَق,  ِمَن  نُوٌر  َعلَى  ٤  ,َحْولَهُ  َسقََط  َوُهَو 
َوهَُو قَاَل: َمْن ٥  »ِوُل, ِلَماذَا تَْضَطِهُدنِي؟َشاِوُل َشاَوَسِمَع َصْوتَاً يَقُوُل لَهُ: «  ,األَْرِض 

» : بُّ الرَّ فَقَاَل  ؟  يَا َربُّ تَْرفَُس أَْنَت  أَْن  تَْضَطِهُدهُ, َصْعٌب َعلَْيَك  أَْنَت  يَُسوُع الَِّذي  أَنَا 
بَاً قَاَل: يَا َربُّ َماذَا تُِريدُنِي أَْن أَْفعَ ٦».  الَمنَاِخسَ  بُّ لَهُ:    َفَقالَ   َل؟َوُهَو ُمْرتَِجفاً َوُمتَعَّجِ الرَّ

َجاُل الَِّذينَ ٧».  , َوَسْوَف تُْخبَُر َماذَا يَِجُب أَْن تَْفعَلَ  اِْنَهْض َواِْذَهْب ِإلَى الَمِدينَةِ «  َوالّرِ
. نَاِظِريَن أََحدَاً   ِمِعيَن َصْوتَاً َولَِكْن َغْيرَ َكانُوا يَْرتَِحلُوَن َمعَهُ َكانُوا َواقِِفيَن َال يَْنِطقُوَن, َسا

, بَْل ُهْم قَادُوهُ بِاليَِد َوَجلَبُوهُ  أََحدَاً فَقَاَم َشاِوُل ِمَن األَْرِض, َوِعْندََما فُتَِحْت َعْينَاهُ لَْم يََر  ٨
ْلِميذٌ  َوَكاَن ُهنَاَك تِ ١٠َوُهَو َكاَن ثََالثَةَ أَيَّاٍم بَِال بََصٍر, َولَْم يَأُكْل أَْو يَْشَرْب.  ٩إِلَى ِدَمْشَق.  

بُّ فِي ُرؤيَا: «  , اُمعَيٌَّن فِي ِدَمْشَق اِْسُمهُ َحنَانِيَ  ُهنَا  أَنَا    َهاَوُهَو قَاَل:    .»َحنَانِيَاَولَهُ قَاَل الرَّ
!    يَا بُّ لَهُ: «  َفَقالَ   ١١َربُّ َواِْبَحْث اِْنَهْض َواِْذَهْب إِلَى الشَّاِرعِ الَِّذي يُْدَعى الُمْستَِقيُم,  الرَّ

َوُهَو َرأَى  ١٢ُهَو يَُصلِّي.  ِألَنَّهُ َها ِمْن َطْرُسوَس, يُْدَعى َشاِولَ َأَحٍد وذَا َعْن فِي بَْيِت يَهُ 
ِعْندَئٍِذ ١٣».  يََدْيِه َعلَْيِه َحتَّى يَْستَِعيَد بََصَرهُ   ى َحنَانِيَا, يَْدُخُل َويََضعُ فِي ُرؤيَا َرُجَالً يُْدعَ 

يَا َربُّ أَنَا قَْد َسِمْعُت َعْن َطِريِق َكثِيِرين َعْن َهذَ أََجاَب َحنَانِيَا ُجِل, وَ :   الشَّرِّ   َعنْ ا الرَّ
يِسيَك فِي أُوُرَشِليَم.   الَكَهنَِة ِليَْربَِط ُكلَّ الَِّذيَن    قَادَةِ َوُهَو أََخذَ ُسْلَطانَاً ِمْن  ١٤الَِّذي َصنَعَهُ بِِقدِّ

بَّ قَاَل لَهُ: «١٥هُنَا.  ْسِمكَ يَْدعُوَن بِاِ  ِاْذَهْب فِي َطِريِقَك. ِألَنَّهُ ِوَعاٌء ُمْختَاٌر ِلَي  لَِكنَّ الرَّ
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إِْسَرائِيَل.   َوبَنِي  َوالُملُوِك  األَُمِم  أََماَم  اِْسِمي  َما١٦ِليَْحِمَل  أُِريِه  َسْوَف  األَْشيَاُء    ِألَنِّي 
   َوذََهَب َحنَاِنيَا فِي َطِريِقِه, َودََخلَ ١٧».  العَِظيَمةُ الَّتِي يَِجُب أَْن يَتَأَلََّم بَِها ِمْن أَْجِل اِْسِمي 

بُّ يَُسوعُ الَِّذي َظَهَر لََك فِي    إِلَى البَيِت َوَواِضعَاً يَدَْيِه َعلَْيِه قَاَل: أَيَُّها األَُخ َشاِوُل, الرَّ
القُدُِس.  الطَّرِ  وحِ  الرُّ ِمَن  َوتَْمتَِلَئ  بََصَرَك,  تَْستَِعيدَ  َحتَّى  أَْرَسلَنِي  آِتيَاً,  ُكْنَت  ِعْندََما  يِق 

َس. ١٨ َوفِي الَحاِل َسقََط ِمْن َعْينَْيِه َما يُْشبِهُ القُشُوَر, َوُهَو اِْستَعَادَ بََصَرهُ, َونََهَض َوُغّطِ
ى. ِحينَ ١٩   ئٍِذ َكاَن َشاِوُل ِألَيَّاٍم ُمعَيَّنٍَة َمَع التََّالِميِذ الَِّذيَن َكانُوا فِي ِدَمْشَق.َوِعْندََما أََكَل تَقَوَّ

 
ُر فِي ِدَمْشقَ    بُوُلُس يُبَّشِ

اِْبُن هللاِ.  ٢٠ ُهَو  أَنَّهُ  الِمَجاِمعِ,  فِي  بِيَُسوعَ  بَشََّر  الَحاِل  َسِمعُوهُ  ٢١َوفِي  الَِّذيَن  ُكلُّ  َولَِكْن 
َر الَِّذيَن َكانُوا يَْدعُوَن بَِهذَا اِالْسِم فِي أُوُرَشِليَم,   بُوا َوقَالُوا: أَلَْيَس َهذَا هَُو الَِّذي دَمَّ تَعَجَّ

َولَِكنَّ َشاِوَل اِْزدَادَ  ٢٢الَكَهنَِة؟    قَادَةِ  القَْصِد َحتَّى يَْجِلبَُهْم َمْربُوِطيَن إِلَى  كَ لِ َوأَتَى ُهنَا ِلذَ 
ةِ, َوأَْفَحَم اليَُهودَ الَِّذيَن َكانُوا يَْسُكنُوَن فِي ِدَمْشَق, ُمثِْبتَاً أَنَّ َهذَا ُهَو الَمِسيحُ   .  أَْكثََر فِي القُوَّ

 

  بُوُلُس يَْهُرُب ِمْن ُأوُرَشِليمَ  
َكثِيَرةٌ,  ٢٣ أَيَّاٌم  ْت  تَمَّ ِليَْقتُلُوهُ.    اِْجتََمعَ َوبَْعدََما  َشاِوَل,  ٢٤اليَُهودُ  ِمْن  تََرقُّبَُهْم عُِرَف  َولَِكنَّ 

ِليَْقتُلُوهُ.   َولَْيَالً  نََهاَراً  األَْبَواَب  يَُراقِبُوَن  َكانُوا  الَّليِل,  ٢٥َوُهْم  فِي  التََّالِميذُ  أََخذَهُ  ِحينََها 
ِليَم, هَُو َحاَوَل أَْن يَْنَضمَّ  َوِعْندََما أَتَى َشاِوُل إِلَى أُوُرشَ ٢٦َوأَْنَزلُوهُ بَِجانِِب السُّوِر فِي َسلٍَّة.  

تِْلِميذَاً.   َكاَن  أَنَّهُ  قُوا  يَُصدِّ َولَْم  ِمْنهُ,  َخائِِفيَن  َكانُوا  َجِميعَاً  َولَِكنَُّهْم  التََّالِميِذ,  لَِكنَّ  ٢٧إِلَى 
سُِل, َوأَْعلََن لَُهْم َكْيَف َكاَن قَْد َرأَى الرَّ إِلَى اا أََخذَهُ َوَجلَبَهُ  بَْرنَابَ  بَّ فِي الطَِّريِق, َوَكْيَف لرُّ

َوَكاَن َمعَُهْم يَْدُخُل َويَْخُرُج  ٢٨تََكلََّم لَهُ, َوَكْيَف هَُو بَشََّر بُِجْرأَةٍ فِي ِدَمْشَق بِاْسِم يَُسوَع.  
ّبِ يَُسوَع,   , َولَِكنَُّهْم  َوتََجادََل َمَع اِإلْغِريِقيِّينَ ٢٩فِي أُوُرَشِليَم, َوهَُو تََكلََّم بُِجْرأَةٍ بِاْسِم الرَّ

يَْقتُلُوهُ.   أَْن  اِإلْخَوةُ  وَ   ٣٠أََرادُوا  َعَرَف  إِلَى    َهَذاِعْندََما  َوأَْرَسلُوهُ  قَْيَصِريَّةَ,  إِلَى  َجلَبُوهُ 
َوالَجِليلِ ٣١َطْرُسوَس.   اليَُهوِديَِّة  أَْنَحاِء  ُكّلِ  فِي  الَكنَائُِس  اِْرتَاَحْت  َوالسَّاِمَرةِ,    َوِحيَنئٍِذ 

بِّ يْ َساِلكِ  ,يُْبَنوَن. َوُهمْ  َوَكانُوا وحِ القُدُِس  َن فِي َمَخافَِة الرَّ .َكانُوا يَتََكاثَُرونَ  ,َوتَْعِزيَِة الرُّ
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  إِينِيَاُس َوَطابِيَثا  
يِسينَ   أَنَّهُ   الُمدُِن,َكاَن بُْطُرُس يَُمرُّ َعْن َطِريِق ُكّلِ    َماِحينَ  َوَحدَثَ ٣٢    نََزَل أَْيَضاً إِلَى الِقدِّ

لَدَّةَ,   فِي  يَْسُكنُوَن  َكانُوا  فِي  ٣٣الَِّذيَن  َكاَن  الَِّذي  إِيِنيَاَس,  اِْسُمهُ  َما  َرُجالً  ُهنَاَك  َوَوَجدَ 
عُ الَمِسيُح  َوقَاَل بُْطُرُس لَهُ: إِينِيَاَس, يَُسو ٣٤َسِريِرِه ِلُمدَّةِ ثََماِنيَِة َسنََواٍت, َوَكاَن ُمْقعَدَاً.  

َوُكلُّ الَِّذيَن َكانُوا َساِكِنيَن فِي ِلدَّةَ  ٣٥يَْشِفيَك! اِْنَهْض َوَرتِّْب َسِريَرَك. فَنََهَض فِي الَحاِل, 
ّبِ.   َوَكاَن ُهنَاَك فِي يَافَا تِْلِميذَةٌ ُمعَيَّنَةٌ اِْسُمَها َطاِبيثَا,  ٣٦َوَشاُروَن َرأَْوهُ َوَرِجعُوا إِلَى الرَّ

اِلَحِة َوالعََطايَا  الَّتِي   تُْدَعى بِالتَّْرَجَمِة َغَزالَةُ. َهِذِه الَمْرأَةُ َكانَْت َمْملُوَءةً ِمَن األَْعَماِل الصَّ
تُْعِطيَها.   َكانَْت  أَنََّها  ٣٧الَّتِي  األَيَّاِم  تِْلَك  فِي  وَ َوَحدََث  َوَماتَْت,  َمِريَضةً  ِعْندََما َكانَْت 

َسِمعُوا أَنَّ    التََّالِميذَ ِألَنَّ  دَّةَ َكانَْت قَِريبَةً ِمْن يَافَا, وَ َوِألَنَّ لَ ٣٨لِّيٍَّة.  َغسَّلُوَها َوَضعُوَها فِي عُ 
َر.    ِمْنهُ   نِ ا وا إِلَْيِه َرُجلَْيِن يَْطلُبَ بُْطُرَس َكاَن ُهنَاَك, أَْرَسلُ  ِحينََها  ٣٩أَْن يَأتَِي إِلَْيِهْم َوَال يَتَأَخَّ

. َوِعْندََما أَتَى ُهْم أَْحَضُروهُ إِلَى العُِلّيَِّة, َوُكلُّ األََراِمِل ُكنَّ  اَوذََهَب َمعَُهمَ َهَض بُْطُرُس  نَ
ِعْندََما   تَْصنَعَُها  َغَزالَةُ  َكانَْت  الَّتِي  َوالَمَالبَِس  الَمعَاِطَف  َويُرْينَهُ  يَنُْحَن  بَِجانِبِِه  َواقِفَاٍت 

  . اِْلتَفََت إِلَى  ِعْندََماَوَضعَُهْم َجِميعَاً َخاِرَجاً, َوَسَجدَ َوَصلَّى. وَ   لَِكنَّ بُْطُرسَ ٤٠َكانَْت َمعَُهنَّ
َوُهَو  ٤١الَجَسِد قَاَل: َطابِيثَا قُوِمي! َوِهَي فَتََحْت َعْيَنيَها, َوِعْندََما َرأَْت بُْطُرَس َجلََسْت.  

يِسيَن َوا   اا دَعَ أَْعَطاَها يَدَهُ َوَرفَعََها, َوِعْندَمَ  َوُعِرَف َهذَا  ٤٢ألََراِمَل, قَدََّمَها َحيَّةً إِلَْيِهْم.  الِقدِّ
ّبِ.   َوَحدََث أَنَّهُ بَِقَي فِي يَافَا أَيَّاَماً َكِثيَرةً َمَع  ٤٣فِي ُكّلِ أَْنَحاِء يَافَا, َوَكثِيُروَن آِمنُوا بِالرَّ

  ِسْمعَاُن الدَّبَاغُ.  ِاْسُمهُ َواِحٍد 

 األصَحاُح اْلعَاِشرُ 

  ُكوْرنِيِليُوَس  اؤيَ رُ 
يُْدَعى ١ قَْيَصِريَّةَ  فِي  ُمعَيٌَّن  َرُجٌل  ُهنَاَك  تُْدَعى    :َكاَن  ِلَكتِيبٍَة  ِمئٍَة  قَائِدُ  ُكوْرنِيِليُوُس, 

, َوَواِحدٌ َكاَن يََخاُف هللاَ َمَع ُكّلِ بَْيتِِه. َوَكاَن يُْعِطي َعَطايَا َكثِيَرةً  تَِقيٌّ َرُجٌل  ٢اِإليَطاِليَّةَ,  
ِ دَائَِماً.   السَّاَعِة التَّاِسعَِة ِمَن    يلَ اَحوَ فِي  ُهَو َرأَى فِي ُرؤيَا ُمثَبَّتٍَة,  ٣ِللشَّْعِب, َويَُصلِّي 

لَهُ: «ُكوْرنِيِليُوَس!»   َويَقُوُل  إِلَْيِه  يَأتِي  ِمَن هللاِ  َمَالَكاً  َكاَن ٤النََّهاِر,  إِلَْيِه  نََظَر  َوِعْندََما 
؟ َوُهَو قَاَل لَهُ: «َصلََواتَُك َوَعَطايَاَك قَْد َصعَدَْت َكتَ  ْذِكَرةٍ أََماَم َخائِفَاً َوقَاَل: َماذَا يَا َربُّ

ُهَو بَاٍق َمَع َواِحٍد ٦ ,ْمعَاَن الُملَقََّب ِببُْطُرسَ َواآلَن أَْرِسْل ِرَجاَالً إِلَى يَافَا, َواِْدُعو سِ ٥هللاِ. 
هَُو َسْوَف يُْخبُِرَك بِالَِّذي يَْنبَِغي أَنْ  ,بَْيتُهُ َعلَى َجانِِب البَْحرِ ِسْمعَاُن الدَّبَاغُ, الَِّذي  ِاْسُمهُ 
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يَتََكلَُّم  ٧  .تَْفعَلَهُ»  َكاَن  الَِّذي  الَمَالُك  َغادََر  دَعَ َوبَْعدََما  ِمْن   اَمَع ُكوْرنِيِليُوَس, هَُو  اِثْنَْيِن 
ْم  َوِعْندََما أَْعلََن ُكلَّ األَْشيَاِء لَهُ ٨دَائَِماً.    َرافِقُونَهُ ُخدَّاِم بَْيتِِه, َوُجْنِديَّاً تَِقيَّاً ِمَن الَِّذيَن َكانُوا يُ 

  أَْرَسلَُهْم إِلَى يَافَا. 

  
  ُرؤيَا بُْطُرَس 

بَاحِ بَْينََما ُهْم َكانُوا ذَاِهبيَن فِي ِرْحلَتِِهْم, َواِْقتَِربُوا ِمَن الَمِدينَِة, َصعَدَ بُْطُرُس ٩ فِي الصَّ
َوَجاَع ِجدَّاً َوَكاَن يُِريدُ أَْن يَأكَُل, لَِكْن بَْينََما ١٠لسَّْطحِ ِليَُصلِّي فِي السَّاَعِة السَّاِدَسِة,  اإِلَى  

ُزوَن, سَ  َوَرأَى السََّماَء َمْفتُوَحةً, َوِوَعاًء ُمعَيَّناً يُْنَزُل  ١١  ,َحالٍَة ِمَن الَّالَوْعيِ قََط فِي  ُهْم يَُجّهِ
قِْطعَةً  َكاَن  َكأَنَّهُ  القَُماِش إِلَْيِه  ِمَن  َكِبيَرةً  األَْربَ     َوايَا  الزَّ ِعْندَ  إِلَى ُمَخاَطةً  َوأُْنِزَل  عَِة, 

َكاَن  ١٢  ,األَْرِض  وَ فِيِه  الَِّذي  األَْربَعَِة,  األَْرِض  َحيََوانَاِت  أَْنَواعِ  يٍَّة, ال  ُوُحوِش الكُلُّ  بَّرِ
 »َيا بُْطُرَس, اِْذبَْح َوكُْل!  اِْنَهضْ «َوأَتَى إِلَيه َصْوٌت:    ١٣.  َواِحَف, َوطُيُوِر السََّماءِ زَّ الوَ 

! ِألَنِّي لَْم آُكْل  ١٤ ّيٍ أَْو نَِجٍس. لَِكنَّ بُْطُرَس قَاَل: لَْيَس َهَكذَا يَا َربُّ  ِمْن قَْبُل أَيَّ َشْيٍء َعاِمّ
ْوُت  ١٥ مَ َوالصَّ َرهُ هللاُ «إِلَْيِه ثَانِيَةً:    تََكلَّ ً   ,َما َطهَّ يَّا َهذَا فُِعَل ثََالَث ١٦  .»َال تَْدُعوهُ أَْنَت َعاّمِ

اٍت, َوأُِخذَ الِوَعاُء ثَانِيَةً إِلَى السََّماِء.   َمرَّ

 
  نِيِليُوَس  ربُْطُرُس يَُزوُر ُكو

ؤيَا الَّتِي َرآَهاْعنَى  مَ   َعنْ    يَُشكُّ فِي نَْفِسهِ َوبَْينََما بُْطُرسُ ١٧ َجاُل الَِّذيَن َكانُوا    ,الرُّ إِِذ الّرِ
ْرِنيِليُوَس َكانُوا يَْبَحثُوَن َعْن بَْيِت ِسْمعَاَن, َوَكانُوا َواقِِفيَن أََماَم البَاِب. وِليَن ِمَن ُك ُمْرسَ 

َوبَْينََما َكاَن بُْطُرُس  ١٩.  َودََعوا َوَسأَلُوا إِْن َكاَن ِسْمعَاُن الُملَقَُّب ِببُْطُرَس ُمِقيَماً ُهنَاكَ ١٨
وُح:   الرُّ لَهُ  قَاَل  ؤيَا,  الرُّ ُر فِي  َعْنَك.    ةُ ثََالثَ   ,اِْنُظرْ «يُفَّكِ يَْبَحثُوَن  ِلذَِلَك  ٢٠ِرَجاٍل  ِاْنَهْض 

نََزَل بُْطُرُس إِلَى ِحينََها  ٢١.  » َواِْنِزْل, َواِْذَهْب َمعَُهْم َغْيَر َشاّكٍ بِأَّيِ َشْيٍء, ِألَنِّي أَْرَسْلتُُهمْ 
َجاِل الَّذِ  أَنَا َمْن تَْبَحثُوَن َعْنهُ. َما ُهَو   ,ْرنِيِليُوَس َوقَاَل: اِْنُظُرواويَن أُْرِسلُوا إِلَْيِه ِمْن كُ الّرِ

يََخاُف  ِنيِليُوَس قَائِدُ الِمئَِة, َرُجٌل َعاِدٌل وَ رْ َوُهْم قَالُوا: كُو٢٢السَّبَُب الَِّذي أَتَْيتُْم من أَْجِلِه؟ 
َر ِمَن هللاِ َعْن َطِريِق َمَالٍك ُمقَدٍَّس أَْن   ِة اليَُهوِد, ُحذِّ هللاَ, َولَهُ ُسْمعَةٌ َحَسنَةٌ َما بَْيَن ُكّلِ أُمَّ

إِلَْيكَ  ِمْنَك.    ِلتَأتِيَ   يُْرِسَل  َكِلَماٍت  يَْسَمَع  َوأَْن  بَْيتِِه  الدَّاِخِل  ٢٣إِلَى  إِلَى  دََعاهُْم  ِعْندَئٍِذ 
بَاحِ ذََهَب بُْطُرُس َمعَُهْم, َوإِْخَوةٌ ُمعَيَّنُوَن ِمْن يَافَا َرافَقُوهُ.  َواِْستِ  َوفِي ٢٤َضافَُهْم. َوفِي الصَّ
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بَاحِ الَِّذي بَْعَده دََخلُوا إِلَى قَْيَصِريَّةَ, َوكُو ُكلَّ    اْنتَِظُرُهْم. َوَكاَن قَْد دَعَ نِيِليُوَس َكاَن يَ رْ الصَّ
بِيَن.  أَقَاِربِِه َوأَْصِدقَا نِيِليُوُس َوَسقََط ِعْندَ رْ َوبَْينََما َكاَن بُْطُرُس يَْدُخُل, قَابَلَهُ ُكو٢٥ئِِه الُمقَرَّ

َوبَْينََما ُهَو ٢٧أَنَا نَْفِسي أَْيَضاً إِْنَساٌن!    ,لَِكنَّ بُْطُرَس َرفَعَهُ قَائَِالً: قِفْ ٢٦.  َلهُ   قَدََمْيِه َوَسَجدَ 
َوقَاَل لَُهْم: أَْنتُْم تَعِرفُوَن َكْيَف  ٢٨َكاَن َيتََكلَُّم َمعَهُ, دََخَل َوَوَجدَ َكثِيِريَن َكانُوا قَْد اِْجتََمعُوا.  

ٍة أُْخَرى, َولَِكنَّ هللاَ     أََرانِي   ُهَو َغْيُر َمْشُروعٍ ِليَُهوِدّيٍ أَْن يُعَاِشَر أَْو يَأتَِي إِلَى َواِحٍد ِمْن أُمَّ
أَْدعُوَ  نَِجَساً.    أَالَّ  أَْو  َعاِميَّاً  َرُجٍل  َحالََما  ٢٩أَيَّ  ُمقَاَوَمٍة  بَِال  أَتَْيُت  َوأَنَا ٣٠.  أُْرِسْلتُ ِلذَِلَك 

؟ فَقَاَل كُو  :أَْسأَلُُكْم ِلذَِلكَ  ئَِماً  نِيِليُوَس: قَْبَل أَْربَعَِة أَيَّاٍم ُكْنُت َصارِألَّيِ َهدٍَف أَْرَسْلتُْم إِلَيَّ
إِلَى َهِذِه السَّاَعِة, َوفِي السَّاَعِة التَّاِسعَِة ُكْنُت أَُصلِّي فِي بَْيتِي, َوإِْذ َرُجٌل َوقََف أََماِمي 

َساِطعٍَة,   َمَالبَِس  قَْد  رْ كُو«َوقَاَل:  ٣١فِي  َوَعَطايَاَك  َصَالتَُك,  ُسِمعَْت  قَْد  تَمَّ  نِيِليُوُس, 
ُهنَاَك ِسْمعَاَن الُملَقََّب بُْطُرَس, ُهَو    يَافَا َواِْدعُ   ِلذَِلَك أَْرِسْل إِلَى ٢٣فِي نََظِر هللاِ.    تَذَكُُّرَها

ِلذَِلَك أَْرَسْلُت  ٣٣  .»يَبِيُت فِي بَْيِت ِسْمعَاَن الدَّبَّاَغ ِعْندَ البَْحِر. الَِّذي ِعْندََما يَأتِي َسيَُكلُِّمكَ 
ْحُن َجِميعَاً َحاِضُروَن أََماَم فِي الَحاِل إِلَْيَك, َوأَْنَت قَْد َعِمْلَت َحَسنَاً أَنََّك أَتَْيَت. ِلذَِلَك اآلَن نَ

ِحينََها فَتََح بُْطُرُس فََمهُ َوقَاَل: فِي الَحِقيقَِة ٣٤هللاِ ِلنَْسَمَع ُكلَّ األَْشيَاِء الَّتِي أََمَرَك هللاُ بَِها.  
َال يَُراِعي األَْشَخاَص.   يََخافَهُ    بَلْ ٣٥أَنَا أُْدِرُك أَنَّ هللاَ  ةٍ َمْن  ُهَو  َمُل البِرَّ  َويَعْ   فِي كُّلِ أُمَّ

الَّتِي أَْرَسلََها   ٣٦َمْقبُوٌل ِعْندَهُ.   ُهَو َربُّ وَ   ,إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل بِيَُسوَع الَمِسيحَ   هللاُ الَكِلَمةُ 
  , تَْعِرفُون٣٧َالُكّلِ أَْنتُْم  الَكِلَمةُ  مِ َهاتِْلَك  َوبَدَأَْت  اليَُهوِديَِّة  أَْنَحاِء  ُكّلِ  فِي  نُِشَرْت  الَّتِي  َن  , 

ُر بِِه يُوَحنَّا  الَجِليِل بَْعدَ التَّْغِطيِس الَِّذي َكْيَف أَنَّ هللاَ َمَسَح يَُسوَع النَّاِصِريَّ  ٣٨  ,َكاَن يُبَّشِ
وحِ القُدُِس َوالقُْدَرةِ, الَِّذي َكاَن يَُجوُل َصانِعَاً َخْيَراً َوَشافِيَاً ُكلَّ الَِّذيَن َكانُوا ُمْرَهِقيَن   بِالرُّ

ْشيَاِء الَّتِي فَعَلََها فِي أَْرِض  َونَْحُن ُشُهودٌ َعلَى ُكّلِ َهِذِه األَ ٣٩ِمْن إِْبِليَس, ِألَنَّ هللاَ َكاَن َمعَهُ.  
َشَجَرةٍ.   َعلَى  َوَعلَّقُوهُ  قَتَلُوهُ  الَِّذيَن  أُوُرَشِليَم,  َوفِي  اليَْوِم ٤٠اليَُهوِد  فِي  أَقَاَمهُ هللاُ  قَْد  ُهَو 

ُل ِمَن هللاِ. لَنَا نَْحُن  ُشُهوٍد ُمْختَاِريَن ِمْن قَبْ لِ   َس ِلُكّلِ النَّاِس, بَلْ لَيْ ٤١الثَّاِلِث, َوأَْظَهَرهُ َعلَنَاً,  
َر النَّاَس, َونَْشَهدَ ٤٢الَِّذيَن أََكْلنَا َوَشِرْبنَا َمعَهُ بَْعدََما قَاَم ِمَن األَْمَواِت.   َوُهَو أََمَرنَا أَْن نُبَّشِ

لُّ األَْنبِيَاِء أّنَّهُ َعْن  لَهُ يَْشَهدُ كُ ٤٣قَاِضَي األَْحيَاِء َواألَْمَواِت.    ِليَُكونَ أَنَّهُ هَُو الُمعَيَُّن ِمَن هللاِ  
  َطِريِق اِْسِمِه كُلُّ َمْن يُؤِمُن بِِه َسيَنَاُل غُْفَراَن الَخَطايَا. 

  
وَح الُقُدَس    اُألَممُ يَْقبَُلوَن الرُّ

وُح القُدُُس َعلَى ُكّلِ الَِّذيَن َسِمعُوا    َكانَ  َوبَْينََما٤٤ بُْطُرُس يَتََكلَُّم َهِذِه الَكِلَماِت, َحلَّ الرُّ
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بُْطُرسَ ٤٥الَكِلَمةَ.   َمَع  َجاَء  قَْد  َكاَن  َمْن  آَمنُوا    ,َوكُلُّ  الِختَانِ اوَ الَِّذيَن  ِمَن  َكانُوا    لَِّذيَن 
بُوا, ِألَنَّهُ َعلَى األَُمِم ُسِكبَتْ  وحِ القُدُِس.  تَعَجَّ ِألَنَُّهْم َسِمعُوُهْم َيتََكلَُّموَن  ٤٦أَْيَضاً َعِطيَّةُ الرُّ

بُْطُرُس:   أََجاَب  ِحينََها  ُموَن هللاَ.  َال  ٤٧بِأَْلِسنٍَة َويُعَّظِ َحتَّى  الَماَء  يَْمنََع  أَْن  أََحدٌ  يَْقِدُر  َهْل 
وَح القُدَُس كَ  َوُهَو أََمَرُهْم أَْن يُغَطَُّسوا  ٤٨نَْحُن أَْيَضاً؟    َمايُغَطََّس َهُؤَالِء الَِّذيَن قَبِلُوا الرُّ

ّبِ. ِعْندََها َطلَبُوا ِمْنهُ أَْن يَْبقَى أَيَّاَماً ُمعَيَّنَةً.     فِي اِْسِم الرَّ

  
 األصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 

هللاِ. ١ َكِلَمةَ  قَبِلُوا  أَْيَضاً  األَُمَم  أَنَّ  َسِمعُوا  اليَُهوِديَِّة,  فِي  َكانُوا  الَِّذيَن  َواِإلْخَوةُ  ُسُل  َوالرُّ
الَِّذيَن َكانُوا ِمَن الِختَاِن,  َوِعْندََما َصعَ ٢ بُْطُرُس إِلَى أُوُرَشِليَم, َعاَرَضهُ  قَائِِليَن: أَْنَت  ٣دَ 

ِرَجالٍ  إِلَى  َمعَُهْم!    ذََهْبَت  َوأََكْلَت  َمْختُوِنيَن  البِدَ ٤َغْيِر  ِمَن  َشَرَح  بُْطُرَس   ايَِة  َولَِكنَّ 
أَنَا ُكْنُت فِي َمِدينَِة يَافَا ُمَصلِّيَاً, َوفِي َحالَِة َال َوْعيٍ َرأَْيُت  ٥قَائَِالً:    التَّْرتِيبِ لَُهْم بِ  َوَوضَّحَ 

كَ  َكأَنَّهُ  َهبََط  ُمعَيٌَّن  ِوَعاٌء  السََّماِء  ُرؤيَا:  ِمَن  أُْنِزَل  قَُماٍش,  ِمَن  َعِظيَمةً  قِْطعَةً  يُْشبِهُ  اَن 
  . إِلَيَّ َوأَتَى  َزَوايَا  َحيََوانَاِت األَْرِض  ٦بِأَْربَعِ  َوَرأَْيُت  ْلُت,  تَأَمَّ َعلَْيِه  َعْينِي  ثَبَّتُّ  َوِعْندََما 

يَّةً َوَزَواِحَف َوُطيُوَر األَرْ  اِْنَهْض «َسِمْعُت َصْوتَاً قَائَِالً ِلَي:  وَ ٧ِض.  األَْربَعَةَ َوُوُحوشاً بَّرِ
, ِألَنَّهُ لَْم يَْدُخْل فِي فَِمي فِي أَّيِ ٨  »يَا بُْطُرُس, ِاْذبَْح َوُكلْ  َولَِكنِّي قُْلُت: لَْيَس َهَكذَا يَا َربُّ

ْوَت أََجابَنِي ثَانِيَةً ِمَن السََّماِء:  ٩َوْقٍت َشْيٌء َعاِميٌّ أَْو نَِجٌس!   َرهُ هللاُ َال  « لَِكنَّ الصَّ َما َطهَّ
 ً اٍت, َوسُِحَب الُكلُّ َوَهذَا فُِعَل ثَ ١٠  .»تَْدُعوهُ أَْنَت َعاِميَّا َوإِْذ  ١١ثَانِيَةً إِلَى السََّماِء.    َالَث َمرَّ

ِمَن  ُمْرَسِليَن  فِيِه,  ُكْنُت  الَِّذي  البَْيِت  إِلَى  دََخلُوا  قَْد  ِرَجاٍل  ثََالثَةُ  ُهنَاَك  َكاَن  الَحاِل  فِي 
  . وُح أََمَرنِي أَْن أَْذَهَب َمعَُهْم َغْيرَ ١٢قَْيَصِريَّةَ إِلَيَّ  َشاّكٍ فِي َشْيٍء. َوَهُؤَالِء اِإلْخَوةُ  َوالرُّ

ُجِل.   الرَّ َبْيِت  إِلَى  َودََخْلنَا  أَْيَضاً,  َرافَقُونِي  تَّةُ  أََران١٣َالّسِ قَْد    أَنَّهُ   َكْيفَ   اَوُهَو  ى َرأَ َكاَن 
ِسْمعَاَن الَِّذي يُْدَعى    ِرَجاَالً إِلَى يَافَا َواِْدعُ أَْرِسْل  «َوقََف َوقَاَل لَهُ:    , الَِّذيَمَالَكاً فِي بَْيتِهِ 

َوِعْندََما بَدَأُت ١٥.  »بَِها أَْنَت َوُكلُّ َبْيتُكَ   َستَْخلُصُ الَِّذي َسْوَف يُْخبُِرَك بَِكِلَماٍت  ١٤بُْطُرَس,  
وُح القُدُُس َعلَْيِهْم َكَما َحلَّ   ّبِ ١٦فِي البِدَايَِة.    عََلْينَاأَتََكلَُّم, َحلَّ الرُّ ِعْندََها تَذَكَّْرُت َكِلَمةَ الرَّ

وحِ القُدُ «ِحيَن قَاَل:   .  »ِس يُوَحنَّا بِالَحِقيقَِة َغطََّسُكْم فِي َماٍء َولَِكنَُّكْم َستُغَطَّسُوَن فِي الرُّ
ّبِ يَُسوَع ١٧   فَإِْن َكاَن هللاُ إِذَاً قَْد أَْعَطى نَْفَس العَِطيَِّة الَّتِي أَْعَطانَا ِلَهُؤَالِء الَِّذيَن آَمنُوا بِالرَّ

أُقَاِوَم هللاَ؟   فََمْن أَنَا َحتَّى  َهِذهِ ١٨الَمِسيحِ,  دُوا هللاَ   َوِعْندََما َسِمعُوا  َوَمجَّ األَْشيَاَء َصَمتُوا 
ِليَن: إِذَاً قَْد َمنََح هللاُ األَُمَم أَْيَضاً التَّْوبَةَ إِلَى الَحيَاةِ! قَائِ 
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  الَكنِيسَُة فِي إِْنَطاِكيَةَ 
 بَِسبَِب اِالْضِطَهاِد الَِّذي قَاَم َعلَى اِْستِيفَانُوَس,    َشتَّتُوا فِي ُكّلِ األَْنَحاءِ َوالَِّذيَن َكانُوا قَْد تَ ١٩

وَ  ِفينِيِقيَةَ  إِلَى  َحتَّى  بَِعيدَاً  فَقَْط.  قُْبُرَص وَ  َسافَُروا  ِلليَُهوِد  بَِكِلَمِة هللاِ  ِريَن  ُمبَّشِ    إِْنَطاِكيَةَ 
   , الَِّذيَن ِعْندََما أَتَوا إِلَى إِْنَطاِكيَةَ َوالبَْعُض ِمْنُهْم َكانُوا ِرَجاَالً ِمْن قُْبُرَص َوالقَْيَرَوانِ ٢٠

ّبِ يَُسوَع.   ِريَن بِالرَّ ّبِ َكانَْت َمعَُهْم. َوَعدَدٌ َعِظيُم  ٢١تََكلَُّموا إِلَى اِإلْغِريِقيِّيَن ُمبَّشِ َويَدُ الرَّ
ّبِ.   ِآلذَاِن الَكنِيَسِة الَّتِي َكانَْت    ِحينََها أَتَْت األَْخبَاُر َعْن َهِذِه األَْشيَاءِ ٢٢آَمَن َوَرِجَع إِلَى الرَّ

الَِّذي ِحينََما ٢٣أَْن يَْذَهَب بَِعيدَاً َحتَّى إِلَى إِْنَطاِكيَةَ.    َأَمُروهُ فِي أُوُرَشِليَم, َوأَْرَسلُوا بِْرنَابَا وَ 
عَ   أَتَى وَ  ً َجِميعَ   ُهمْ َرأَى نِْعَمةَ هللاِ فَِرَح َوَشجَّ ّبِ  أَْن يَْلتَِصقُوا    ا  ِألَنَّهُ  ٢٤  القَْلِب.    ُكلِّ ِمنْ بِالرَّ
ّبِ. َرُجَالً َصاِلَحاً َوَمْملُوءً َكاَن   وحِ القُدُِس َواِإليَماِن, َوَجْمٌع َكثِيٌر أُِضيَف إِلَى الرَّ  ِمَن الرُّ

َشاِوَل,  ٢٥ َعْن  ِليَْبَحَث  َطْرُسوَس  إِلَى  بِْرنَابَا  َغادََر  إِلَى ٦٢ِعْندََها  َجلَبَهُ  َوَجدَهُ  َوِعْندََما 
أَنَُّهمَ إِْنَطاِكيَةَ.   يَْجَمعَ َكانَ   اَوَحدََث  َكامِ   اأَْنفَُسُهمَ   نِ ا ا  َوَعلَّ َسنَةً  الَكنِيَسِة,  َمَع  أُنَاَساً  مَ لَةً  ا 

ةٍ َمِسيِحيِّيَن فِي إِْنَطاِكيَةَ.  َكثِيِريَن. َودُِعَي التَّ  ِل َمرَّ َوفِي تِْلَك األَيَّاِم أَتَى أَْنبِيَاٌء  ٢٧َالِميذُ ِألَوَّ
أَْنَطاِكيَةَ.   إِلَى  أُوُرَشِليَم  اِْسُمهُ  ٢٨ِمْن  ِمْنُهْم  َواِحدٌ  أَنَّهُ أَ َوَوقََف  وحِ  بِالرُّ َوأََشاَر  َغابُوُس 

فِي   َعِظيَمةٌ  َمَجاَعةٌ  القَْيَصِر  َستَُكوُن  أَيَّاِم  فِي  أَْيَضاً  َحدَثَْت  َوالَّتِي  العَالَِم,  أَْنَحاِء  ُكّلِ 
التََّالِميذُ ٢٩كلُوِديُوَس.   َر  قَرَّ ُمَساَعدَةً   ِعْندََها  يُْرِسلُوا  قُْدَرتِهِ   ,أَْن  َحَسَب  َرُجٍل  إِلَى    ,ُكلُّ 

اليَُهوِديَِّة.   فِي  َكانُوا  الَِّذيَن  فَ الَِّذي٣٠اِإلْخَوةِ  َوأَْرَسلُ َن  أَْيَضاً  بِأَْيِدي وهَ عَلُوا  الشُّيُوخِ  إِلَى  ا 
  بِْرنَابَا َوَشاِوَل.  

 األصَحاُح الثَّانِي َعَشرَ 

ْجِن بُ    ْطُرُس يُْنَقُذ ِمَن السِّ
 اَوقَتََل يَْعقُوَب أَخَ ٢الَمِلُك يَدَهُ ِليُْزِعَج بَْعَضاً ِمَن الَكنِيَسِة.    ذَاَك الَوْقِت َمدَّ ِهيُرودُسُ   َوفِي١

بِالسَّْيِف.   أَْكَمَل  ٣يُوَحنَّا  ُهَو  اليَُهودَ,  َسرَّ  َهذَا  أَنَّ  َرأَى  أَْيَضاً,  بِ َوِألَنَّهُ  بُْطُرَس  يَأُخذَ  أَْن 
ْجِن, َوَسلََّمهُ إِلَى ٤َوِحينََها َكانَْت أَيَّاُم الفَِطيِر.  َوبَْعدََما َكاَن قَْد قَبََض َعلَْيِه َوَضعَهُ فِي الّسِ
ِلذَِلَك  ٥ْحِرُسوهُ, قَاِصدَاً أَْن يُْحِضَرهُ إِلَى النَّاِس بَْعدَ الِفْصحِ.  أَْربَعَِة أَْربَاعٍ ِمَن الُجنُوِد ِليَ 

ِمْن قِبَِل  اِْنِقَطاعٍ  بَِال  ِ ِمْن أَْجِلِه  تُقَدَُّم  َكانَْت  َالةَ  َولَِكنَّ الصَّ ْجِن,  الّسِ فِي  ُحِفَظ بُْطُرُس 
ِهيُرودُسُ ٦الَكنِيَسِة.   يَْجِلبَ   َوِعْندََما أََرادَ  ِعْندََما َكاَن بُْطُرسُ أَْن  الَّلْيلَِة  نَائَِماً    هُ, فِي نَْفِس 

اُس أََماَم البَاِب  َكانَ َمْربُوَطاً بِِسْلِسلَتَْيِن, وَ وَ  بَْيَن ُجْنِديَّْينِ  ْجَن,  يَْحِرُسونَ الُحرَّ َوإِذْ ٧الّسِ
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أَتَى    ّبِ  َوأَْيقََظهُ  إِلَْيهِ َمَالُك الرَّ َجْنبِِه  َعلَى  ْجن, َوَضَرَب بُْطُرَس  فِي الّسِ َونُوٌر َسَطَع   ,
هُ: «اِْربِْط ِحَزاَمَك  َوقَاَل الَمَالُك لَ ٨قُيُودُهُ َسقََطْت ِمْن يَدَْيِه.  وَ قَائَِالً: «اِْنَهْض بُِسْرَعٍة».  

«اِْطَرْح  َواِْلبَ  لَهُ:  َوقَاَل  فَعََل,  َوَهَكذَا  ِحذَاَءَك»  َوِاتْبَْعنِي»  ْس  َعلَْيَك  َخَرَج  ٩ثَْوبََك  َوهَُو 
  َعْن َطِريِق الَمَالِك َكاَن َحِقيِقيَّاً, بَْل اِْعتَقَدَ أَنَّهُ َكاَن يََرى   فُِعلَ ْم يَْدِري أَنَّ الَِّذي  َوتَبِعَهُ, َولَ 

ا ١٠ُرؤيَا.  َوالثَّانِيَِة, أَتَيَا إِلَى البَاِب الَحِديِدّيِ الَِّذي  نُْقَطِة الِحَراَسِة األُولَى ِمْن َوِعْندََما َمرَّ
إِلَى الَمِدينَِة, الَِّذي فُتَِح لَهُ  ا بَِشاِرعٍ َواِحٍد, َوِحينََها    َمايَقُودُ  ِمْن نَْفِسِه. َوهَُما َخَرَجا َوَمرَّ

بَّ   أَنَا أَْعِرُف بِالتَّأِكيدِ َوِعْندََما َعادَ بُْطُرُس إِلَى نَْفِسِه قَاَل: اآلَن  ١١تََرَكهُ الَمَالُك.    أَنَّ الرَّ
َوَخلََّصنِي ِمْن يَِد ِهيُرودَُس, وَ  َوِعْندََما  ١٢ُكّلِ تََوقُّعَاِت َشْعِب اليَُهوِد!    ِمنْ أَْرَسَل َمَالَكهُ 

لَ  َحْيُث    ,ُب بُِمْرقُسَ ِذي َكاَن يُلَقَّ أَتَى إِلَى بَْيِت َمْريََم أُّمِ يُوَحنَّا, الَّ   اَألْمرِ   فِي  َكاَن قَْد تَأَمَّ
ابَِة,  ١٣َكاَن َكثِيُروَن ُمْجتَِمعُوَن ِليَُصلُّوا.   َخاِدَمةٌ أَتَْت  َوِعْندََما َكاَن بُْطُرُس يَْقَرعُ َعلَى البَوَّ

الفََرحِ, بَْل َوِعْندََما َعَرفَْت َصْوَت بُْطُرَس لَْم تَْفتَْح البَاَب بَِسبَِب  ١٤اِْسُمَها ُرودَا ِلتَْسَمَع.  
بُْطُرسَ  أَنَّ  َكْيَف  َوأَْخبََرْت  ً َواقِفَ   َكانَ   َرَكَضْت  البَاِب.    ا قَ ١٥أََماَم  أَْنِت َوُهْم  لََها:  الُوا 

َكانَ   !َمْجنُونَةٌ  أَنَّهُ  أَكَّدَْت  بِاْستِْمَراٍر  قَالُوا:  َولَِكنََّها  ِعْندََها  َهَكذَا.  َمَالكُهُ!  إِ   َولَِكنَّ ١٦نَّهُ 
َوَرأَْوهُ  بُْطُرَس   فَتَُحوا  َوِعْندََما  بِالقَْرعِ,  بُوااِْستََمرَّ  بِيَِدِه  َولَِكنَّ ١٧.  تَعَجَّ لَُهْم  ُمِشيَراً  أَْن  هُ 

ْجِن. َوُهَو قَاَل: اِْذَهبُوا َوأَْعِلنُوا َهِذِه  بَّ أَْخَرَجهُ ِمَن الّسِ يَْصُمتُوا, أَْعلََن لَُهْم َكْيَف أَنَّ الرَّ
  َمَكاٍن آَخَر.إِلَى َوةِ. َوُهَو َغادََر َوذََهَب وَب َواِإلخْ األَْشيَاَء ِليَْعقُ 

  

  َمْوُت ِهيُروُدسَ 
َحدََث ١٨ الَِّذي  َعِن  الُجنُوِد  بَْيَن  بِقَِليلٍَة  لَْيَسْت  بَْلبَلَةٌ  ُهنَاَك  َكاَن  النََّهاُر,  َصاَر  َوَحالََما 

يَِجْدهُ   ِهيُرودُسُ   بََحثَ َوِعْندََما  ١٩ِلبُْطُرَس.   َولَْم  اسَ   اِْستَْجَوبَ ُهَو    ,َعْنهُ  أَْن    الُحرَّ َوأََمَر 
َوِهيُرودُُس َكاَن َغْيَر َمْسُروٍر  ٢٠  ُهنَاَك.َوبَِقَي    قَْيَصِريَّةَ إِلَى  وِديَِّة  َونََزَل ِمَن اليَهُ   يُْقتَلُوا.

َصْيدَا َوُصوَر. لَِكنَُّهْم أَتَوا إِلَْيِه بِاتِّفَاٍق َواِحٍد. َوبَْعدََما َجعَلُوا ْبَالْستَُس َحاِجَب   َأْهلِ أَبَدَاً ِمْن  
َوفِي ٢١الَمِلِك.    بَِفْضِل بَْلدَةِ ِألَنَّ بَْلدَتَُهْم َكانَْت قَْد أُْنِعَشْت    الَمِلِك َصِديقَُهْم, َطلَبُوا السََّالَم.

َملَِكيَّاً, َوقَدََّم أََماَمُهْم ِخَطابَاً.  أََحِد األَيَّامِ  , َجلََس ِهيُرودُُس َعلَى َعْرِشِه َوهَُو ُمْرتٍَد ِلبَاَساً 
ّبِ ٢٣لٍَه َال إِْنَساٍن!  َصْوُت إِ َقائِِليَن: َهَذا  َوالشَّْعُب َصَرُخوا  ٢٢ َوفِي الَحاِل َضَربَهُ َمَالُك الرَّ

وَح.   ِ. َوُهَو أُِكَل ِمَن الدُّوِد َوأَْسلََم الرُّ ّبِ َكانَتْ ٢٤ِألَنَّهُ لَْم يُْعِط الَمْجدَ  َولَِكنَّ َكِلَمةَ الرَّ
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مَ   ا ِمنْ َوبَْرنَابَا َوَشاِوُل َرِجعَ ٢٥تَْنُمو َوتَتََكاثَُر.      ا ا َمعَُهمَ , َوأََخذَ اا ِخْدَمتَُهمَ أُوُرَشِليَم بَْعدََما تَمَّ
  .  لَِّذي َكاَن يُلَقَُّب: ُمْرقُسُ يُوَحنَّا ا

 األصَحاُح الثَّاِلُث َعَشرَ 

  وُلُس َوبِْرَنابَا فِي ُقبُْرَص  بُ 
 لِِّميَن َكبِْرنَابَا َوِسْمعَاُن الَِّذيفِي الَكنِيَسِة الَّتِي فِي إِْنَطاِكيَةَ بَْعُض األَْنبِيَاِء َوالُمعَ   َوَكانَ ١

َمَع ِهيُرودَُس َحاِكُم   نََشأَ  الَِّذي َكاَن قَْد  َولُوِكيُوَس ِمَن الَقْيَرَواِن َوَمنَايُِن  يُْدَعى األَْسَودَ 
ْبعِ َوَشاِوُل.   بَّ َويَُصوُمونَ َوبَْينََما ُهْم يَ ٢الرُّ وُح القُدُُس: «اِْعِزلُوا ِلَي   ,ْخِدُموَن الرَّ قَاَل الرُّ

َوِعْندََما َصاُموا َوَصلُّوا َوَوَضعُوا  ٣إِلَْيِه».    اِل العََمِل الَِّذي دََعْيتُُهمَ جْ بِْرنَابَا َوَشاُوَل ِمْن أَ 
إِلَى ُسلُوِكيَِّة. َوِمْن  ٤  .أَْرَسلُوُهَما  أَْيِديِهْم َعلَْيِهَما وحِ القُدُِس, َغادََرا  بِالرُّ َوُهَما ُمْرَسالِن 

انَا فِي َسَالِميَس بَشََّرا بَِكِلَمِة هللاِ فِي َمَجاِمعِ اليَُهوِد, َوِعْندََما كَ ٥ُهنَاَك أَْبَحَرا إِلَى قُْبُرَص.  
لَُهَما.   َخاِدَماً  أَْيَضاً  يُوَحنَّا  َساِحَراً    قََطعُواَوِعْندََما  ٦َوَكاَن  َوَجدُوا  بَافُوَس  إِلَى  الَجِزيَرةِ 

ً ُمعَيَّنَاً, نَْبيَّاً     الَِّذي َكاَن َمَع َحاِكِم الَمِدينَِة َسْرِجيُوسَ ٧ُشوَع,  َكاَن اِْسُمهُ: بَاْر يَ   َكذَّابَاً يَُهوِديَّا
َولَِكنَّ َعِليَم السَّاِحَر  ٨بَْرنَابَا َوَشاِوَل َوَطلََب أَْن يَْسَمَع َكِلَمةَ هللاِ.    ابُولَُس, َرُجٌل ُمَهذٌَّب دَعَ 

بِالتَّْرَجَمةِ - اِْسُمهُ  الحَ   -َهذَا  َل  يَُحّوِ أَْن  َساِعيَاً  اِإليَماِن.  قَاَوَمُهَما  َعْن  َوَضَع ِعْندَئٍِذ  ٩اِكَم 
وحِ القُدُِس, َعْينَْيِه َعلَْيِه    -أَْيَضاً بُولُسُ   يُْدعَىالَِّذي  -َشاِوُل   َوقَاَل:  ١٠َوُهَو َمْملُوٌء ِمَن الرُّ

َمْكٍر   ُكّلِ  ِمْن  الَمْملُوُء  !    َواِْحتِيَاٍل,أَيَُّها  بِّرٍ ُكّلِ  َعدُوَّ  يَا  إِْبِليَس,  اِْبَن  َعْن    فَ تَتََوقَّ أَلَْن  يَا 
ّبِ الُمْستَِقيَمةَ؟    ْحِريفِ تَ  ّبِ َعلَْيَك اآلنَ   َها١١ُطُرِق الرَّ َوَستَْعَمى َولَْن تََرى الشَّْمَس    ,يَدُ الرَّ

ْن يَقُودُهُ بِيَِدِه.  َوَظَالٌم, َوَمَشى بَ   َضبَابٌ ي الَحاِل َسقََط َعلَْيِه  ِلفَتَْرةٍ! َوفِ  ِعْندََما  وَ   ١٢اِحثَاً َعمَّ
ّبِ. ,فُِعلَ  َكاَن قَدْ  َرأَى الَحاِكُم َما بَاً ِمْن تَْعِليِم الرَّ   آَمَن ُمتَعَّجِ

  

  التَّْبِشيُر فِي بَْرَجا َوإِْنَطاِكيَا  
َوِعْندََما َرَحَل بُولُُس َوَجَماَعتُهُ ِمْن بَافُوَس أَتَوا إِلَى بَْرَجا فِي بَْمِفيِليَّةَ َوَغادََرُهْم يُوَحنَّا  ١٣

َولَِكنَُّهَما ِعْندََما َغادََرا بَْرَجا أَتَيا إِلَى إِْنَطاِكيَةَ فِي بِيِسيِديَّةَ َودََخَال  ١٤ِليَم.  َوَرِجَع إِلَى أُوُرشَ 
َوبَْعدَ قَِراَءةِ الشَِّريعَِة َواألَْنبِيَاِء, أَْرَسَل إِلَْيِهَما ُحكَّاُم ١٥إِلَى َمْجَمعٍ فِي يَْوِم السَّْبِت َوَجلََسا.  

قَائِِليَن: فَقُوَال. وَ الِرَجاُل    َأيُّهَا  الَمْجَمعِ  ِللشَّْعِب  َوْعٍظ  َكِلَمةُ  ِعْندَُكَما  َكاَن  إِْن  اِإلْخَوةُ, 
َوَوقََف بُولُُس ُمِشيَراً بِيَِدِه َوقَاَل: يَا ِرَجاَل إِْسَراِئيَل َوأَْنتُْم الَِّذيَن تََخافُوَن هللاَ, اِْسَمعُونِي! ١٦
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دَ الشَّْعَب  ١٧    ِعْندََما َكانُوا يَْسُكنُوَن َكغَُربَاَء فِي إِلَهُ َشْعِب إِْسَرائِيَل َهذَا اِْختَاَر آبَاَءنَا, َوَمجَّ
يَِّة. ١٨أَْرِض ِمْصَر, َوبِيٍَد َرفِيعٍَة أَْخَرَجُهْم ِمْنَها.   َل طُُرقَُهْم فِي البَّرِ َونَْحَو أَْربَِعيَن َسنٍَة تََحمَّ

بِ ١٩ لَُهْم  أَْرَضُهْم  قََسَم  ِكْنعَاَن,  أَْرِض  فِي  أَُمٍم  َسْبَع  َحطََّم  َوبَْعدََها  ٢٠القُْرَعِة.  َوِعْندََما 
َوبَْعدَ َهذَا هَُم َطلَبُوا  ٢١ُموئِيَل النَّبِّيِ.   َوَخْمِسيَن َسنَةً, َحتَّى صَ أَْعَطاُهْم قَُضاةً ِلُمدَّةِ أَْربَِعِمئَةٍ 

 َوبَْعدََما٢٢.  يَن َسنَةٍ يَن ِلُمدَّةِ أَْربَعِ َرُجَالً ِمْن ِسْبِط بِْنيَامِ   َل اِْبَن قَْيٍس,ِلَكاً َوأَْعَطاُهْم هللاُ َشاوِ مَ 
يَسَّى    ِاْبنَ الَِّذي َشِهدَ َعْنهُ أَْيَضاً َوقَاَل: أَنَا َوَجْدُت دَاُودَ    ,ِليَُكوَن َمِلَكُهمْ   َعَزلَهُ أَقَاَم لَُهْم دَاُودَ 

ُكلََّها.   إَِرادَتِي  ُم  َسيُتَّمِ الَِّذي  قَْلبِي,  َحَسَب  َهذَا  ٢٣َرُجَالً  نَْسِل  َحَسَب ِمْن  أَقَاَم هللاُ  ُجِل  الرَّ
ً َوعْ  ْسَراِئيَل ُمَخلَِّصا ُر قَْبَل قُدُوِمِه بِتَْغِطيِس التَّْوبَِة  ٢٤  :يَُسوعَ   ,ِدِه ِإلِ ِعْندََما َكاَن يُوَحنَّا يُبَّشِ

تَهُ قَاَل: َمْن تَْعتَِقدُوَن ٢٥ِلُكّلِ َشْعِب إِْسَرائِيَل.  أَنِّي أَنَا؟ أَنَا لَْسُت َوِعْندََما أَْكَمَل يُوَحنَّا ُمِهمَّ
أَيَُّها ٢٦الَِّذي َال أَْستَِحقُّ أَنَا أَْن أَِحلَّ ِربَاَط ِحذَائِِه.    ,, َولَِكْن اِْنُظُروا, يَأتِي َواِحدٌ بَْعِديُهوَ 

َجاُل أَْبنَاءَ ا َوالّرِ بَْيَنُكْم, لَُكْم قَدْ   ِإلْخَوةُ  أُْرِسلَْت َكِلَمةُ    نَْسِل اِْبَراِهيَم, َوُكلُّ َمْن يََخاُف هللاَ 
الَخَالِص.   أُورُ ٢٧َهذَا  يَْسُكنُوَن  َكانُوا  الَِّذيَن  َوُحكَّامَ ِألَنَّ  َوأَْصَواُت  َشِليَم  يَْعِرفُوهُ,  لَْم  ُهْم 

ُمو  بَبَاً ِللَمْوِت  َوَمَع الِعْلِم أَنَُّهْم لَْم يَِجدُوا سَ ٢٨ا بِإِدَانَتِِه.  هَ األَْنِبيَاِء الَّتِي تُْقَرأُ ُكلَّ َسْبٍت هُْم تَمَّ
ُموا ُكلَّ َما َكاَن قَْد كُتَِب َعْنهُ, أََخذُوهُ ِمَن  ٢٩َطلَبُوا ِمْن بِيَالطَُس أَْن يُْذبََح.    فِيهِ  َوبَْعدََما تَمَّ

  َوهَُو ُشوِهدَ ِمْن قِبَِل الَِّذينَ ٣١لَِكنَّ هللاَ أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت.  ٣٠الشََّجَرةِ َوَوَضعُوهُ فِي قَْبٍر. 
الَجِليِل  صَ  ِمَن  َمعَهُ  شُهُ إِلَى  عَدُوا  أَْيَضاً  ُهْم  الَِّذيَن  إِلَى الشَّْعِب.  وْ أُوُرَشِليَم.  َونَْحُن  ٣٢دُهُ 

َلُكْم األَ  ةَ   ْخبَارَ نُْعِلُن  الَِّذي قُِطَع ِلآلبَاِء,    :السَّارَّ نَْحُن    ٣٣َكْيَف أَنَّ الَوْعدَ  لَنَا  َمهُ هللاُ  قَْد تَمَّ
بِأَنَّهُ قَْد أَقَاَم يَُسوَع ثَانِيَةً َكَما ُهَو َمْكتُوٌب أَْيَضاً فِي الَمْزُموِر الثَّانِي: «أَْنَت ُهَو   مأَْوَالدُُه 

َولَْدتَُك».   اليَْوَم  أَنَا  إِلَى  ٣٤اِْبنِي,  ثَانِيَةً  ِليَعُودَ  َال  األَْمَواِت,  ِمَن  أَقَاَمهُ  أَنَّهُ  َوبُِخُصوِص 
 ِلذَِلَك ُهَو يَقُوُل أَْيَضاً فِي٣٥َها َهَكذَا: «أَنَا َسأُْعِطيُكْم َمَراِحَم دَاُودَ األَِكيدَةَ».  قَالَ   ,الفََسادِ 

ِألَنَّ دَاُودَ بَْعدََما َخدََم ِجيلَهُ  ٣٦آَخَر: «أَْنَت لَْن تَدََع َوِحيدََك القُدُّوَس يََرى فََسادَاً».    َمْزُمورٍ 
َوُوِضعَ  لَْم يََرى  ٣٧ َمَع آبَائِِه َوَرأَى فََسادَاً.  بِإَِرادَةِ هللاِ, َرقَدَ  ثَانِيَةً  َولَِكنَّ الَِّذي أَقَاَمهُ هللاُ 

َجاُل    َأيُّهَا    ِليَُكْن َمْعلُوَماً ِعْندَُكْم إِذَاً ٣٨فََسادَاً.   ُجِل يُبَشَُّر  وَ الّرِ اِإلْخَوةُ أَنَّهُ َعْن َطِريِق َهذَا الرَّ
ُروَن   بِهِ   َو ُكلُّ الُمؤِمنُونَ ٣٩لَُكْم بِغُْفَراِن الَخَطايَا.  ُكّلِ األَْشيَاِء الَّتِي لَْم تَْستَِطيعُوا ِمْن يُبَرَّ

ُروا   اِْحذَُروا ِلذَِلَك أَالَّ يَأتَِي َعلَْيُكْم الَِّذي قِيَل  ٤٠َها َعْن َطِريِق َشِريعَِة ُموَسى.  ِمنْ أَْن تُبَرَّ
األَْنبِيَاِء:   الُمْستَْهزِ ْنُظُروا  «اِ ٤١فِي  فِي  ئُ أَيَُّها  َعَمَالً  أَْعَمُل  ِألَنِّي  َواِْهلَُكوا,  بُوا  َوتَعَجَّ وَن 
الَِّذي َلُكْم».  ْن  لَ   أَيَّاِمكُْم,  َرُجٌل  أَْعلَنَهُ  َوإِْن  َحتَّى  َطِريقٍَة,  بِأَّيِ  قُوهُ    َوِعْندََما  ٤٢تَُصدِّ

القَاِدِم. يُبَشَّر بَِهِذِه الَكِلَماِت إِلَْيِهْم فِي السَّْبتِ َخَرَج اليَُهودُ ِمَن الَمْجَمعِ, َطلََب األَُمُم أَْن 
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َماَعةُ   ٤٣  ِديَن تَبِعُوا بُولَُس      ,َوِعْندََما اِْنَصَرفَْت الجَّ َكثِيٌر ِمَن اليَُهوِد َوالُمتَدَيِِّنيَن الُمتََهّوِ
وا فِي نِْعَمِة هللاِ.  لَّذَيِن َوهَُما يَُكلَِّمانِِهْم َحثَّاُهْم َعلَى أَنْ لَوبِْرنَابَا, ا َوفِي يَْوِم السَّْبِت ٤٤ يَْستَِمرُّ

 , َولَِكْن ِعْندََما َرأَى اليَُهودُ الُجُموعَ ٤٥أَتَْت ُكلُّ الَمِدينَِة تَْقِريبَاً َمعَاً ِلتَْسَمَع َكِلَمةَ هللاِ.    تَّاِليال
  ُمعَاِرِضينَ   بُولَُس      َطِريقِ   قِيلَْت َعْن    الَّتِي  َوتََكلَُّموا ِضدَّ تِْلَك األَْشيَاِء    اِْمتََألُوا ِمَن الَحَسدِ 

فِيَن.    أَْن تُقَالَ   قَاَال: إِنَّهُ َكاَن ِمَن الَحاَجةِ   بِْرنَابَا َجِريئَيِن وَ   وَ   ِحينََها َصاَر بُولُسُ   ٤٦َوُمَجدِّ
نََظَراً   َولَِكْن  َالً.  أَوَّ لَُكْم  هللاِ  أَْنفُِسكُْم  ِألَ َكِلَمةُ  َعلَى  َوتَْحُكُموَن  تَْرفُُضونََها  ُكمْ نَُّكْم  َغْيُر    بَِأنَّ

: «أَن٤٧َنَْحُن نَْلتَِفُت إِلَى األَُمِم.    فََها يَاةِ األَبَِديَِّة,  ُمْستَِحقِّيَن ِللحَ  بُّ َهَكذَا أَْوَصانَا الرَّ ا  ِألَنَّهُ 
َوِعْندَما َسِمَع ٤٨َحتَّى تُْصبَِح َخَالَصاً إِلَى أَقَاِصي األَْرِض».    ,َجعَْلتَُك ِلتَُكوَن نُوَراً ِلألَُممِ 

بِّ  دُوا َكِلَمةَ الرَّ َوُكلُّ َمْن َكانُوا قَْد ُعيِّنُوا ِللَحيَاةِ األَبَِديَِّة آَمنُوا.   .األَُمُم َهذَا فَِرُحوا َوَمجَّ
ّبِ فِي ُكّلِ أَْنَحاِء الِمْنَطقَِة.  َونُِشَرْت َكلِ ٤٩ ُضوا النَِّساَء التَِقيَّاِت  ٥٠َمةُ الرَّ َولَِكنَّ اليَُهودَ َحرَّ

َوالَكِريَماِت َوُرَؤَساَء الَمِدينَِة, َوأَْنَشأُوا اِْضِطَهادَاً َعلَى بُولَُس َوبِْرنَابَا َوأَْخَرُجوُهَما ِمْن  
َنفَ ٥١أََراِضيِهْم.   أَْيقُونِيَّةَ,  َولَِكنَُّهَما  إِلَى  َوأَتَيَا  َعلَْيِهْم,  أَْرُجِلِهَما  تَُراَب  َوالتََّالِميذُ  ٥٢َضا 

وحِ القُدُِس.     اِْمتََألُوا ِمَن الفََرحِ َوالرُّ

ابُع َعَشرَ   األصَحاُح الرَّ

  التَّْبِشيُر فِي َأْيُقونِيَّةِ 
َجْمعَاً  ١ أَنَّ  َحتَّى  تََكلََّما  َوَهَكذَا  اليَُهوِد.  َمْجَمعِ  إِلَى  َمعَاً  ذََهبَا  أَنَُّهَما  أَْيقُونِيَّةَ  فِي  َوَحدََث 

َولَِكنَّ اليَُهودَ َغْيَر الُمؤِمِنيَن َهيَُّجوا األَُمَم, ٢َعِظيَماً ِمَن اليَُهوِد َوَكذَِلَك اِإلْغِريِقيِّيَن آَمنُوا.  
ّبِ,   نِ ا َطِويلٍَة َوُهَما يَتََكلَّمَ ِلذَِلَك بَِقيَا ِلَفتَْرةٍ ٣وا أَْذَهانَُهْم ِضدَّ اِإلْخَوةِ.  َوأَْفَسدُ  بُِجْرأَةٍ فِي الرَّ

َولَِكنَّ َجْمَع  ٤الَِّذي أَْعَطى َشَهادَةً ِلَكِلَمِة نِْعَمتِِه, َوَوَهَب آيَاٍت َوُمْعِجَزاٍت ِلتُْصنََع بِأَيِديِهَما.  
سُِل.     اِْنقََسَم, فََطَرفٌ الَمِدينَةِ  َوِعْندََما ُصنَِع ُهُجوٌم  ٥َكاَن َمَع اليَُهوِد َوَطَرٌف َكاَن َمَع الرُّ

ُهَما أَْدَرَكا ٦اليَُهوِد أَْيَضاً َمَع ُحكَّاِمِهْم ِليُِهينُوُهَما َويَْرِجُموهَُما,  ِمْن قِبَِل  ِمْن قِبَِل األَُمِم وَ 
  ا. مَ هِ َوإِلَى الَمْناِطِق اْلُمِحيَطِة بِ   ,َوَهَربَا إِلَى ِلْستَِرةَ َودَْربَةَ, َمِدينَتَيِن ِمْن ُمدُِن ِليَكاُؤنِيَةَ   َهَذا

    بِاِإلْنِجيِل.ُهنَاَك َوُهَما بَشََّرا ٧

  
 التَّبِْشيُر فِي ِليْستََرةَ 

هِ ,  قَدََمْيهِ َوَكاَن ُهنَاَك َرُجٌل ُمعَيٌَّن َجاِلٌس فِي ِليْستََرةَ, َضِعيٌف فِي  ٨ لَمْ وَ   ُمْقعَدٌ ِمْن َرِحِم أُّمِ
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ٌق فِيِه, َوُمْدِرَكاً أَنَّهُ ٩َيُكْن قَْد َمَشى قَطُّ,    َكاَن ُهَو نَْفُسهُ َسِمَع بُولَُس يَتََكلَُّم. َوذَاَك َوُهَو ُمَحدِّ
  َوِعْندََما ١١َوَمَشى.    قَاَل بَِصْوٍت َصاِخٍب: قِْف َعلَى ِرْجَلْيَك! َوُهَو قَفَزَ ١٠  ,ٌن ِليُْشفَىلَهُ إِيَما

ُؤنِيةَ: اآلِلَهةُ  ْهَجِة الِليَكالالَّ  َرأَى الشَّْعُب َما الَِّذي فَعَلَهُ بُولَُس, َرفَعُوا أَْصَواتَُهْم قَائِِليَن فِي
َهْرَمَس, ِألَنَّهُ َكاَن    :َوبُولُسَ   , َزْفسَ   :َوُهْم دََعْوا بَْرنَابَا١٢إِلَْينَا فِي ِشْبِه النَّاِس!    تْ قَْد نََزلَ 

  . ئِيِسيَّ َم الرَّ ِعْندََها َجلََب َكاِهُن َزْفَس الَِّذي َكاَن أََماَم َمِدينَتَُهْم ثِيَرانَاً َوأََكاِليَل إِلَى  ١٣الُمتََكلِّ
َوأََرادَ  الشَّْعِب.  األَْبَواِب,  َمَع  ذَِبيَحةً  َم  يُقَدِّ أَْن  الرَّ   َوَلِكنْ   ١٤  َسِمَع  بِْرنَابَا    ُسوَالنِ ِعْندََما 

َوقَائِلَيِن: يَا َسادَةُ ِلَماذَا ١٥, َشقَّا َمَالبَِسُهَما َوَرَكَضا َما بَْيَن الشَّْعِب َصاِرَخيِن  َهَذاَوبُولُُس  
ُرُكْم أَْن تَْبتَِعدُوا َعْن َهِذِه  تَْعَملُوَن َهِذِه األَْشيَاَء؟ نَْحُن أَ  ْيَضاً ِرَجاٌل ُضعَفَاٌء ِمثْلَُكْم, َونُبَّشِ

, الَِّذي َصنََع السَّمَ  االَْشيَاِء الَّتِي   َوُكلَّ   َوالبَْحرَ   اَء َواألَْرضَ األَْشيَاِء الفَاِرَغِة إِلَى هللاِ الَحيِّ
لَِكنَّهُ لَْم ١٧ْن يَْسلُُكوا فِي ُطُرقِِهْم,  أَ ِلُكّلِ األَُمِم     الَماِضيَةِ الَِّذي َسَمَح فِي األَْوقَاتِ ١٦فِيَها.  

إِ  بَِال َشاِهٍد,  َكاَن يَْصنَُع  يَتُْرْك نَْفَسهُ  أَنَّهُ  ِمَن السََّماِء, َوَمَواِسَم  َخْيرَ ْذ  َويُْعِطينَا َمَطَراً  اً, 
ُموا  بُِصعُوبٍَة  َوبَِهِذِه األَْقَواِل أَْقنَعَا الشَّْعَب  ١٨ُمثِْمَرةً َماِلئَاً قُلُوبَنَا بِالطَّعَاِم َوالفََرحِ.   أَالَّ يُقَدِّ

  َذبَائَِح لَُهَما. 

  

  العَْوَدُة إَِلى إِْنَطاِكيََة  
أَْقنَعُوا الشَّْعَب, َوبَْعدََما َرَجُموا بُولَُس َسَحبُوهُ  وَ   ةَ َك يَْهودٌ ِمْن إِْنَطاِكيَةَ َوأَْيقُونِيَّ َوأَتَى ُهنَا١٩

َميِّتَاً.   َكاَن  أَنَّهُ  ُمْعتَِقِديَن  الَمِدينَِة  بَْينََما  ٢٠َخاِرَج  قَاَم   َكانَ َولَِكْن  َحْولَهُ,  َواقِِفيَن  التََّالِميذُ 
المَ  إِلَى  اليَْوِم  َودََخَل  َوفِي  دَْربَةَ.    التَّاِليِدينَِة.  إِلَى  بِْرنَابَا  َمَع  بَشََّرا ٢١َغادََر  َوِعْندََما 

وَ  ِلْستَِرةَ  إِلَى  الَمِدينَِة َوَعلََّما َكثِيِريَن, َرِجعَا ثَانِيَةً  تِْلَك  فِي  َوإِْنَطاِكيَةَ بِاِإلْنِجيِل    , أَْيقُونِيَّةَ 
وا فِي اِإليَماِن, َوأَنَّهُ َال بُدَّ أَْن نَْدُخَل إِلَى وَ ِن نُفُوَس التََّالِميِذ,  ُمثَبِّتَيْ ٢٢ َواِعِظينَُهْم أَْن يَْستَِمرُّ

ٍة, َوَصلَّيَا َوِعْندََما َعيَّنَا لَُهْم ُشيُوَخاً فِي ُكّلِ َكنِيسَ ٢٣َملَُكوِت هللاِ َعْن َطِريِق ِضيٍق َشِديٍد.  
ّبِ الَِّذي آَمنُوا بِِه. اِْستَْودَ  َمَع َصْوٍم, ا َعْن َطِريِق بِيِسيِديَّةَ  ٢٤َعاُهْم ِللرَّ َوبَْعدََما َكانَا قَْد َمرَّ

نَاَك أَْبَحَرا َوِمْن هُ ٢٦نََزَال إِلَى أَتَاِليَةَ.    اشََّرا بِالَكِلَمِة فِي بَْرجَ َوِعْندََما بَ ٢٥أَتَيَا إِلَى بَْمِفيِليَّةَ.  
إِ  قَدْ   حيث   منْنَطاِكيَةَ,  إِلَى  هللاِ   َكانَا  نِْعَمِة  إِلَى  أَْكَمَالهُ.    أُْسِلَما  الَِّذي  العََمِل  أَْجِل  ِمْن 

َمعَُهَما, َوَكْيَف أَنَّهُ  ٢٧ َمعَاً, ُهَما أَْخبََراُهْم ِبكُّلِ َما فَعَلَهُ هللاُ  أَتَيَا َوَجَمعَا الَكنِيَسةَ  َوِعْندََما 
  َوُهنَاَك بَِقيَا ُمدَّةً َطِويلَةً َمَع التََّالِميِذ. ٢٨ى األَُمِم. َكاَن قَْد فَتََح بَاَب اِإليَماِن إِلَ 
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 األصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشرَ 

  الَمْجَمُع فِي ُأوُرَشِليمَ 
إِْن   :َقائِِلينَ َعلَُّموا اِإلْخَوةَ  وَ  - الَِّذيَن َكانُوا قَْد نََزلُوا ِمَن اليَُهوِديَّةِ -ِرَجاٌل ُمعَيَّنُوَن   َجاءَ وَ ١

ِلذَِلَك بَْعدََما َصاَر ِجدَاٌل  ٢لَْم تُْختَنُوا َحَسَب َعاَدةِ ُموَسى فأَْنتُْم َال تَْستَِطيعُوَن أَْن تَْخلُُصوا.  
َوبِْرنَابَا   بُولُُس  يَْصعَدَ  أَْن  ُروا  قَرَّ ُهْم  َوبَْينَُهْم,  َوبِْرنَابَا  بُولَُس  بَْيَن  قَِليٍل  َغْيُر  َوِخَصاٌم 

ُسِل َوالشُّيُوخِ  َوآَخُروَن ُمعَ  َحْوَل َهذَا السَُّؤاِل.   ِليَتَبَاَحُثوايَّنُوَن ِمْنُهْم إِلَى أُوُرَشِليَم, إِلَى الرُّ
ُهْم  ٣ فِي َطِريِقِهْم,  الَكنِيَسةُ  قَادَتُْهْم  فِينِيِقيَ َوبَْعدََما  َعْن َطِريِق  وا  ُمْعِلنِيَن    ةَ َمرُّ َوالسَّاِمَرةِ 

َوِعْندََما أَتَوا إِلَى أُوُرَشِليَم, اِْستُْقبِلُوا ٤بُوا فََرَحاً َعِظيَماً ِلُكّلِ اِإلْخَوةِ.  اِْهتِدَاَء األَُمِم, َوَسبَّ 
ُسِل َوالشُّيُوخِ ِمَن الَكنِ  قَاَم  َولَِكْن ٥َوأَْعلَنُوا كُلَّ األَْشيَاِء الَّتِي َصنَعََها هللاُ َمعَُهْم.  ,يَسِة َوالرُّ

أَْن يُْختَنُوا,  ُمَعيَّنُوَن ِمْن َمْذهَ   ُهنَاكَ  ِمَن الُمْحتَاجِ  أَنَّهُ  آَمنُوا, قَائِِليَن  يِسيِّيَن الَِّذيَن  الِفّرِ ِب 
لُوا فِي  ٦َوأَْن يُؤَمُروا أَْن يَْحفَُظوا َشِريعَةَ ُموَسى.   ُسُل َوالشُّيُوُخ اِْجتََمعُوا َمعَاً ِليَتَأَمَّ َوالرُّ

الَمْوُضوعِ.   ِجدَاٌل  ٧َهذَا  َحدََث  لَُهْم:  َوبَْعدََما  َوقَاَل  بُْطُرُس  نََهَض  َجاُل    َأيُّهَاَكثِيٌر,  الّرِ
ُمْنذُ ُمدَّةٍ َطويِلٍَة, اِْختَاَر هللاُ فِيَما بَْينَنَا أَْن يَْسَمَع األَُمُم    ,اِإلْخَوةُ وَ  أَْنتُْم تَْعِرفُوَن َكيَف أَنَّهُ 

وَح  ٨بِفَِمي َكِلَمةَ اِإلْنِجيِل َويُؤِمنُوا.  َوهللاُ الَِّذي يَْعِرُف القُلُوَب, َشِهدَ لَُهْم ُمْعِطيَاً إِيَّاُهْم الرُّ
َكَما بِاِإليَماِن.  ٩أَْعَطانَا,    القُدَُس  قُلُوبَُهْم  َراً  ُمَطِهّ َوبَْينَنَا  بَْينَُهْم  ْق  يُفَّرِ ِلذَِلَك  ١٠َولَْم  ِلَماذَا 

بُوَن هللاَ اآلَن بِأَْن تََضعُوا نِيَراً َعلَى لَْم يَْستَِطْع آبَاُؤنَا َوَال نَْحُن   الَِّذي َرقَبَِة التََّالِميِذ,  تَُجّرِ
َولَِكنَّنَا نُؤِمُن أَنَّهُ بِنِْعَمِة َربِّنَا يَُسوَع الَمِسيحِ, َسْوَف نَْخلُُص نَْحُن َكَما ُهْم  ١١أَْن نَْحِملَهُ؟  

الُمْعِجَزاِت ١٢أَْيَضاً.   ُمْعِلنَيِن  َوبُولَُس,  بِْرنَابَا  إِلَى  َوأَْصغَوا  ْمعِ  الجَّ ُكلُّ  َصَمَت  ِعْندََها 
َوبَْعدََما أَْكَمَال َكَالَمُهَما, أََجاَب  ١٣ األَُمِم َعْن َطِريِقِهَما.  َوالعََجائَِب الَّتِي َصنَعََها هللاُ بَْينَ 

ِلَي.   أَْصغُوا  َواِإلْخَوةُ  َجاُل  الّرِ أَيَُّها  قَائَِالً:  فِي  ١٤يَْعقُوَب  أَنَّ هللاَ  َكْيَف  أَْعلََن  قَْد  ِسْمعَاُن 
ِالِ  َشْعبَاً  ِمْنُهْم  ِليَأُخذَ  األَُمَم  َزاَر  ُهَو  ١٥ِه.  ْسمِ البِدَايَِة  َكَما  األَْنبِيَاِء,  َكِلَماُت  تَُواِفقُهُ  َوَهذَا 

«بَْعدَ َهذَا أَنَا َسأَْرِجُع َوأَْبنِي َخْيَمةَ دَاُودَ الُمْنَهِدَمِة, َوَسْوَف أَْبنِي ثَانِيَةً َخَرابََها, ١٦َمْكتُوٌب:  
أُقِيُمَها,   الرَّ ١٧َوَسْوَف  َعْن  النَّاِس  بَِقيَّةُ  يَْبَحَث  َعلَْيِهْم  َحتَّى  دُِعَي  الَِّذيَن  األَُمِم  َوُكلُّ  ّبِ, 

بُّ الَِّذي يَْفعَُل ُكلَّ َهِذِه األَْشيَاء»ِ.   َمْعُروفةٌ لَدَى هللاِ ُكلُّ أَْعَماِلِه ُمْنذُ ١٨اِْسِمي, يَقُوُل الرَّ
العَالَِم.   َهذَا  أَ ١٩بِدَايَِة  ُحْكِمي  الَِّذينَ الَّ ِلَهذَا  نُْزِعَج  َرِجعُوا      األَُمِم, قَْد  بَْيِن  ِمْن  هللاِ   إِلَى 

الَحْيَوانَاِت  عَنْ العََهاَرةِ وَ  عَنْ ألَْصنَاِم وَ نََجاَساِت اأَْن نَْكتَُب إِلَْيِهْم أَْن يَْمتَنِعُوا َعْن  بَلْ ٢٠
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وَ  الَِّذيَن ٢١الدَِّم.    عَنْ الَمْخنُوقَِة  أُوَالئَِك  َمِدينٍَة  ُكّلِ  فِي  لَهُ  َماِن  الزَّ قَِديِم  ُمْنذُ  ُموَسى  ِألَنَّ 
ُروَن بِِه,    يُْقَرأُ فِي الَمَجاِمعِ ُكلَّ َسْبٍت.  ِلَكْونِِه يُبَّشِ

  

  ُأْرِسَلْت إَِلى اُألَممِ  َرسَائِلٌ 
ُسُل َوال٢٢ أَْن يُْرِسلُوا ِرَجاَالً ُمْختَاِريَن ِمْن َجَماَعتِِهْم    الَكِنيَسةِ شُّيُوُخ َمَع ُكّلِ  ِحينَئٍِذ ُسرَّ الرُّ

: يَُهوذَا الُملَقَُّب بِْرَسابَا, َوِسيَال, ِرَجاٌل ُرَؤَساٌء َأْسَماُءُهمْ وَ   ,يَةَ َمَع بُولَُس َوبِْرنَابَا إِلَى إِْنَطاكِ 
اِإلْخَوةِ.   بَْيَن  َكتَبُوا  ٢٣َما  َحسَ   َرسَائِلَ َوُهْم  َوالشُّيُوُخ  لَُهْم  سُُل  «الرُّ الطَِّريقَِة:  َهِذِه  َب 

َواِإلْخَوةُ يُْرِسلُون التَِّحيَّةَ إِلَى اِإلْخَوةِ الَِّذيَن ِمَن األَُمِم: فِي إِْنَطاِكيَةَ َوُسوِريَةَ َوِكيِليِكيَةَ. 
أَ ٢٤ قَْد  ِمنَّا  َخَرُجوا  ُمعَيَّنِيَن  أَْشَخاَصاً  أَنَّ  َسِمْعنَا  أَنَّنَا  ِريَن َحْيُث  ُمدَّمِ بَِكِلَماٍت  ْزَعُجوُكْم 

الَوِصيَِّة,   بِِمْثِل َهِذهِ ِهْم , َونَْحُن لَْم نُوِص »اِْختَِتنُوا َواِْحفَُظوا الشَِّريعَةَ «نُفُوَسُكْم َوقَائِِليَن:  
َرأَْينَا ِمَن الَحَسِن َونَْحُن ُمْجتَِمعُوَن بِاتِّفَاٍق َواِحٍد, أَْن نُْرِسَل َرُجلَْيِن ُمْختَاَريِن    ِلَذِلكَ   ٢٥

ْسِم َربِّنَا يَُسوَع َرُجلَْيِن َخاَطَرا بَِحيَاتِِهَما ِمْن أَْجِل اِ ٢٦إِلَْيُكْم َمَع َحبِيبَْينَا بِْرنَابَا َوبُولَُس,  
ُكْم نَْفَس األَْشيَاِء بِالفَِم.  نِ اِن أَْيَضاً َسيُْخبِرَ ذَيْ لَّ , الُن أَْرَسْلنَا يَُهوذَا َوِسيَال ِلذَِلَك نَحْ ٢٧.  الَمِسيحِ 

َهِذِه األَْشيَاِء ٢٨ أَْعَظَم ِمْن  نِيَراً  وحِ القُدُِس, َولَنَا, أَْن َال نََضَع َعلَْيُكْم  ِللرُّ بَدَا َحَسنَاً  ِألَنَّهُ 
تَْمتَنِ ٢٩الَّالِزَمِة:   الَحْيَوانَاِت أَْن  َوَعْن   الدَِّم,  َوَعْن  ِلألَْصنَاِم,  الُمقَدََّمِة  الُّلُحوِم  َعْن  عُوا 

ُعكُْم».  فَ الَمْخنُوقَِة, َوَعْن العََهاَرةِ. الَّتِي إِْن َحِفْظتُْم أَْنفَُسُكْم ِمْنَها   أَْنتُْم تَْفعَلُوَن َحَسنَاً. نَُودِّ
أَتَو٣٠ اِْنَصَرفُوا  بَْعدََما  َمَع بَْعٍض, أَْوَصلُوا  ِلذَِلَك  النَّاَس  َوبَْعدََما َجَمعُوا  إِلَى إْنَطاِكيَةَ.  ا 

َسالَةَ,   تِي  ٣١لَُهْم الّرِ َويَُهوذَا َوِسيَال, ِلَكْونِِهَما ٣٢ِعْندََما قََرأُوَها فَِرُحوا ِألَْجِل التَّْعِزيَِة.    الَّ
َوبَْعدََما بَِقيَا ِلفَتَْرةٍ, ُهَما أُْطِلقَا فِي ٣٣أَْيَضاً أَْنبِيَاًء, َوَعَظا اِإلْخَوةَ بَِكِلَماٍت َكثِيَرةٍ َوثَبَّتَاهُْم.  

ُسِل.  بُولُُس أَْيَضاً َوبِْرنَابَا  ٣٥َولَِكنَّ ِسيَال ُسرَّ أَْن َيْبقَى ُهنَاَك. ٣٤َسَالٍم ِمَن اِإلْخَوةِ إِلَى الرُّ
ّبِ َمَع َكِثيريَن آَخِريَن أَْيَضاً.   َريِن بَِكِلَمِة الرَّ ا فِي إِْنَطاِكيَةَ ُمعَلَِّميِن َوُمبَّشِ   اِْستََمرَّ

  

  اِْنِفَصاُل بُوُلَس َوبِْرَنابَا 
َوبَْعدَ بِْضعَِة أَيَّاٍم, قَاَل بُولُُس ِلبَْرنَابَا: دَْعنَا نَْذَهْب ثَانِيَةً َونَُزْر إِْخَوتَنَا فِي ُكّلِ َمِدينٍَة  ٣٦

ّبِ,  َر بِْرنَابَا أَنْ ٣٧َكْيَف َحالُُهْم.  ِلنََرىَحْيثَُما بَشَّْرنَا بَِكِلَمِة الرَّ يُوَحنَّا   ايَأُخذَا َمعَُهمَ  َوقَرَّ
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ِليَّةَ من بَْمِفي  ا , الَِّذي فَاَرقَُهمَ اهُ َمعَُهمَ ايَُظنَّهُ َحَسنَاً أَْن يَأُخذَ لَِكنَّ بُولَُس لَْم  ٣٨قَُّب: ُمْرقَُس,  الُملَ 
 َواِحدَاً َعِن  اِْنفََصَال   اَحتَّى أَنَُّهمَ   اَصاُم َكاَن َحادَّاً بَْينَُهمَ والخِ ٣٩ِللعََمِل.    اَولَْم يَْذَهْب َمعَُهمَ 

ا بُولُُس فَاْختَاَر ِسيالَ  ٤٠.  صَ َوبَْرنَابَا أََخذَ َمْرقَُس َوَسافََر فِي اْلبَْحِر إِلَى قُْبرُ   اآلَخِر, َوأَمَّ
َطِريِق ُسوِريَةَ    َوهَُو ذََهَب َعنْ ٤١َعْن َطِريِق اِإلْخَوةِ إِلَى نِْعَمِة هللاِ.    أُْسِلمَ َوَغادََر بَْعدََما  

  ُمثَبِّتَاً الَكنَائَِس.  ةَ َوِكيِليِكيَ 

 األصَحاُح السَّاِدُس َعَشرَ 

  اِْختِيَاُر تِيُموَثاُوَس  
تِيُموثَاُوَس, اِْبُن اِْمَرأَةٍ   :إِْذ تِْلِميذٌ ُمعَيٌَّن َكاَن ُهنَاَك اِْسُمهُ وَ   ,ِعْندَئٍِذ أَتَى إِلَى دَْربَةَ َوِلْستََرةَ ١

 بَِشَهادَةِ الَِّذي َكاَن َحَسَن السُّْمعَِة  ٢ِقيَّاً.  ي ُمعَيَّنٍَة َكانَْت يَُهوِديَّةً َوآَمنَْت, َولَِكنَّ أَبَاهُ َكاَن إِْغرِ 
يَأُخذَهُ َمعَهُ ,َوأََخَذهُ َوَختَنَهُ  َوَكاَن بُولَُس يُِريدُ أَْن  ٣اِإلْخَوةِ الَِّذيَن َكانُوا فِي ِلْستََرةَ َوأَْيقُونِيَّةَ.  

َكاَن   أَبَاهُ  أَنَّ  يَْعِرفُوَن  َكانُوا  ُكلُُّهْم  ِألَنُّهْم  الَمنَاِطِق,  تِْلَك  فِي  َكانُوا  الَِّذيَن  اليَُهوِد  بَِسبَِب 
وَن بِالُمدُِن, أَْسلَُموا لَُهْم الَوَصايَا الَّتِي  ٤إِْغِريِقيَّاً.   ُعيِّنَْت ِمْن قِبَِل الُشيُوُخ  َوَبْينََما هُْم يَُمرُّ

ُسِل الَِّذيَن َكانُوا فِي أُوُرَشِليَم ِليَْحفَُظوَها.   َوَهَكذَا ثُبِّتَْت الَكنَائُِس فِي اِإليَماِن َونََمْت ٥َوالرُّ
  فِي العَدَِد يَْوِميَّاً. 

  

    الدَّْعَوُة الَمْقُدونِيَّةُ 

وحِ القُدُِس َطِريِق فِ وا قَْد ذََهبُوا َعْن  َوِعْندََما َكانُ ٦ ِريِجيَّةَ َونََواِحي َغَالِطيَةَ, ُمنِعُوا ِمَن الرُّ
ُروا بِالَكِلَمِة فِي آِسيَا.   َوبَْعدََما أَتَوا إِلَى ِميِسيَّةَ, ُهْم َحاَولُوا أَْن يَْذَهبُوا إِلَى ِبيثِينِيَّةَ, ٧أَْن يُبَّشِ
وَح لَْم يَْسَمْح لَُهْم.   نََزلُوا إِلَى تِْرَواَس.  َوُهمْ ٨َولَِكنَّ الرُّ يَن بِِميِسيَّةَ  َوَظَهَرْت ُرؤيَا  ٩ َماِرّ

الَّلْيِل: َوقََف ُهنَاكَ  فِي  إِلَى َمْقدُونِيَا    ِلبُولَُس  قَائَِالً: اِْعبُْر  َرُجٌل ِمْن َمْقدُوِنيَا َوَطلََب ِمْنهُ 
ِديَن  ١٠َوأَِعنَّا!   ُمتَأَّكِ َمْقدُونِيَا,  إِلَى  ِللذََّهاِب  الَحاِل  فِي  َسعَْينَا  نَْحُن  الُرؤيَا,  َرأَى  َوبَْعدََما 

َر باإلِ  بَّ قَْد دََعانَا ِلنُبَّشِ  ْنِجيِل لَُهْم.بِإِْجَماعٍ أَنَّ الرَّ

 
  اِْهتَِداُء ِليِديَا 

اليَْومِ ِلذَِلَك َونَْحُن َحالِّيَن ِمْن تِْرَواَس أَتَْينَا بَِطِريٍق ُمْستَِقيٍم إِلَى َساُموثَِراِكيَةَ, َوفِي ١١
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َوِمْن ُهنَاَك إِلَى فِيِلبِّي, الَّتِي ِهَي َمِدينَةٌ َرئِيِسيَّةٌ فِي ذَِلَك الُجْزِء ١٢الثَّانِي إِلَى نِيَابُوِلَس.   
َوفِي يَْوِم السَّْبِت  ١٣فِي تِْلَك الَمِدينَِة أَيَّاَماً ُمعَيَّنَةً.    بَِقينَاَونَْحُن  ُمْستَْعَمَرةٌ.    َوِهيَ ِمْن َمْقدُونِيَا,  

نِِب النَّْهِر, َحْيُث َكاَن ُمْعتَادَاً أَْن يَُصلَّى, َوَجلَْسنَا َوتََكلَّْمنَا َمَع  َخَرْجنَا ِمَن الَمِدينَِة إِلَى َجا
ٌ ١٤.  ُهنَاكَ النَِّساِء الَّلَواتِي ُكنَّ ُمْجتَِمعَاٍت    بَائِعَةُ أُْرُجَواٍن ِمنْ   -  ُمعَيَّنَةٌ اِْسُمَها ِليِديَا  َواِْمَرأَة

ثِيَاتِيَرا تَعْ الَّتِي    َمِدينَِة  هللاَ َكانَْت  َحتَّى  الَّتِي    ,َسِمعَتْنَا  -بُدُ  قَْلبََها  بُّ  الرَّ إِلَى   تُْصِغيَ فَتََح 
َسْت َمَع بَْيتَِها َطلَبَْت ِمنَّا قَائِلَةً: ١٥األَْشيَاِء الَّتِي َكانَْت تُقَاُل بَِواِسَطِة بُولَُس.   َوِعْندََما ُغّطِ

ّبِ, إِْن ُكْنتُْم قَْد َحَكْمتُْم َعلَيَّ بِأَنِّي أَمِ    َوِهَي أَْلَزَمتْنَا.   ُهنَاَك.وا تَعَالُوا إِلَى بَْيتِي َواِْبقَ ينَةٌ ِللرَّ

 

  ِسْجُن بُوُلَس َوِسيَال 
َالةِ, أَنَّ َخاِدَمةً ُمعَيَّنَةً َكانَْت َمْسكُونَةً بُِروحِ ِعَرافٍَة قَابََلتْنَا,  ١٦ َوَحدََث ِعْندََما ذََهْبنَا ِللصَّ

ِهَي نَْفسَُها تَبِعَْت بُولَُس  ١٧.  الَّتِي َكانَْت تَْجِلُب ِلَساَدتَِها فَائَِدةً َعِظيَمةً َعْن َطِريِق الِعَرافَةِ 
َجاُل ُهْم َعبِيدُ هللاِ العَِلّيِ, الَِّذيَن يُْظِهُروَن َلنَا َطِريَق  َوتَِبعَتْنَا, َوَصَرَخْت قَائِلَةً: َهُؤَالِء الّرِ

وحِ:    ,َوُهَو ُمتََضايِقٌ   ,هُ أَيَّاَماً َكثِيَرةً, َولَِكنَّ بُولُسَ تْ َوَهذَا فَعَلَ ١٨الَخَالِص!   اِْلتَفََت َوقَاَل ِللرُّ
َوِعْندََما  ١٩أَنَا آُمُرَك بِاْسِم يَُسوَع الَمِسيحِ أَْن تَْخُرَج ِمْنَها! َوَخَرَج ِمْنَها فِي نَْفِس السَّاَعِة.  

َحبُوُهَما إِلَى األَْسَواِق  َرأَى َسادَتَُها أَنَّ َرَجاَء ِرْبِحِهْم قَْد ذََهَب, أَْمَسُكوا بِبُولَُس َوِسيَال َوسَ 
الُحكَّاِم.   ال٢٠إِلَى  إِلَى  يَُسبِّبَاِن   قَُضاةِ َوَجلَبُوُهَما  يَُهوِديَّاِن  َوُهَما  ُجَالِن  الرَّ َهذَاِن  قَائِِليَن: 

ِلَمِدينَتِنَا,   َعِظيَماً  أَنْ ٢١اِْضِطرابَاً  َلنَا  َمْشُروَعاً  لَْيَس  َعادَاٍت  وَ   َويُعَلَِّماِن  أَْن  نَْقبَلَها  َال 
ْمُع قَاَم َمَع بَْعِضِه ِضدَُّهَما, َوال٢٢نَْحفََظَها ِلَكْونَنَا ُروَمانِيِّيَن.   َالبَِسُهَما َشقُّوا مَ   قَُضاةُ َوالجَّ

يُ  أَْن  جَ ٢٣بَا.  ْضرَ َوأََمُروا  َوَضعُوا  َعلَْيِهَماَوبَْعدََما  َكثِيَرةً  ْجِن,   ,لَدَاٍت  الّسِ فِي  َرُموُهَما 
َوالَِّذي ِعْندََما اِْستَلََم ِمثَْل َهذَا األَْمِر, أَْدَخلَُهَما  ٢٤اَن أَْن يَْحفََظُهَما بِِحْرٍص.  آِمِريَن السَّجَّ 

ْجِن الدَّاِخِلّيِ َوثَبََّت ِرْجلَْيِهَما بُولُُس َوِسيَال   َكانَ َوفِي نِْصِف الَّلْيِل,  ٢٥فِي َمْقَطَرةٍ.    إِلَى الّسِ
هللاَ  َويَُسبَِّحاِن  َسِمعُوُهَما.  يَُصلِّيَاِن  َوالسَُّجنَاُء  َعِظيٌم,  ٢٦,  ِزْلَزاٌل  ُهنَاَك  َكاَن    َوفَْجأَةً 

ُكّلِ  قُيُودُ  َوفُكَّْت  األَْبَواِب,  كُلُّ  اِْنفَتََحْت  الَحاِل  َوفِي  ْت.  اِْهتَزَّ ْجِن  الّسِ أَْرَكاَن  أَنَّ  َحتَّى 
ْجِن ِعْندََما اِْستَْيقََظ ِمَن النَّْوِم, َوَرأَى أَْبَواَب  ٢٧ َواِحٍد. ْجِن َمْفتُوَحةً,َوَحاِرُس الّسِ َسَحَب الّسِ

لَِكنَّ بُولَُس َصَرَخ  ٢٨َسْيفَهُ َوأََرادَ أَْن يَْقتَُل نَْفَسهُ, ُمْعتَِقدَاً أَنَّ ُكلَّ السَُّجنَاِء َكانُوا قَْد َهَربُوا.  
قَائِ  َصاِخٍب  ُهنَا!  بَِصْوٍت  ُكلُّنَا  ِألَنَّنَا  نَْفَسَك,  تُؤِذ  َال  َوقَفََز ٢٩َالً:  نُوَراً  َطلََب   ِعْندََها 

َوأَْخَرَجُهَما َوقَاَل: يَا َسادَةُ َماذَا يَِجُب أَْن أَْفعََل ٣٠  ,َسقََط أََماَم بُولَُس َوِسيَال َوأَتَى ُمْرتَِجفَاً وَ 
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ّبِ  فَقَاَال ٣١ِألَْخلَُص؟   بِالرَّ آِمْن  َوبَْيتَُك.  :  أَْنَت  تَْخلُُص  َوَسْوَف  الَِمسيحِ,  َوهَُما  ٣٢يَُسوَع 
ّبِ َمَع ُكّلِ الَِّذيَن َكانُوا فِي بَْيتِِه.   بَِكِلَمِة الرَّ نَْفِس السَّاَعِة فِي  ٣٣َكلََّماهُ  َوُهَو أََخذَُهَما فِي 

ُمبَ  َس ُهَو َوُكلُّ َمْن لَهُ  َوِعْندََما أَْحَضَرهَُما إِلَى ٣٤اَشَرةً.  الَّلْيِل, َوَغَسَل ِجَراَحُهَما َوغُّطِ
بَْيتِِه.   ُكّلِ  َمَع   ِ بِا ُمؤِمنَاً  َوفَِرَح  أََماَمُهَما,  َطعَاَماً  َوَضَع  النََّهاُر,  ٣٥بَْيتِِه  َوِعْندََما َصاَر 

ُجلَيِن يَْذَهبَاِن. قَُضاةُ ال أَْرَسلَ  ْجِن  ٣٦ ِرَجاَل الشُّْرَطِة قَائِِليَن: دَُعوا َهذَْيِن الرَّ َوَحاِرُس الّسِ
لَِكنَّ  ٣٧َرا اآلَن َواِْذَهبَا فِي َسَالٍم.  َغادِ   .أَْرَسلُوا ِليُْطِلقُوكَُما  قَُضاةُ أَْخبََر َهذَا القَْوَل ِلبُولَُس: ال

جْ  بَِال ُحْكٍم, َونَْحُن ُروَمانِيَّاِن, َوَطَرُحونَا ِفي الّسِ َعلَنَاً  لَُهْم: ُهْم َضَربُونَا  ِن,  بُولَُس قَاَل 
أَ  يُِريدُوَن  َال,  َواآلَن  اً؟  ِسرَّ يُْخِرُجونَا  َويُْطِلقُونَا!  فِي  ْن  بِأَْنفُِسِهْم  يَأتُوَن  دَْعُهْم  الَحِقيقَِة 

ِللحُ ٣٨ الَكِلَماِت  َهِذِه  أَْخبَُروا  َعرَ َوالشُّْرَطةُ  ِعْندََما  فََخافُوا  ُروَماِنيَّاِن. كَّاِم,  أَنَُّهَما  فُوا 
يُغَاِدَرا الَمِدينَةَ.    َوتََوسَّلُوا إِلَْيِهَماَوأَتَوا  ٣٩ َجا ِمَن َوُهَما َخرَ ٤٠َوأَْخَرُجوهَُما, َوَطَلبُوا أَْن 

ْجِن َودََخَال  يَاُهْم َوَغادََرا.  بَْيتِ إِلَى الّسِ  ِليِديَا. َوِعْندََما َرأَيَا اِإلْخَوةَ َعزَّ

 
 اُح السَّابُع َعَشرَ األصحَ 

  بُوُلُس فِي تسَاُلونِيِكي 
ا َعْن َطِريِق  ١ أَْمِفيبُوِليَس َوأَبُولُونِيَّةَ, أَتَيَا إِلَي تَسالُوِنيِكي, َحْيُث َكاَن َمْجَمُع  َوِعْندََما َمرَّ

َوبُولُُس َكْونَهُ ُمْعتَادَاً دََخَل إِلَْيِهْم, َوِلُمدَّةِ ثََالثَِة ُسبُوٍت تََجادََل َمعَُهْم ِمَن الُكتُِب, ٢اليَُهوِد.  
وَ ٣ َوأَنَّ  َشاِرَحاً  األَْمَواِت,  ِمَن  َويَقُوَم  يَتَأَلََّم  أَْن  َعلَْيِه  يَِجُب  َكاَن  الَمِسيَح  أَنَّ  َكْيَف  ُمَبيِّنَاً 

ُرُكْم بِِه ُهَو الَمِسيُح.   وا إِلَى بُولَُس  َوالبَْعُض ِمْنُهْم آَمنُوا  ٤يَُسوَع َهذَا الَِّذي أَنَا أُبَّشِ َواِْنَضمُّ
َماِت لَْيَس بِقَِليٍل.  َوِسيَال, َوِمَن اِإلْغرَ  َولَِكنَّ  ٥يِقيِّيَن الُمتَِّقيَن َجْمٌع َعِظيٌم, َوِمَن النَِّساِء الُمتَقَدِّ

فَاِسِقيَن ِمَن النَّْوعِ الاليَُهودَ الَِّذيَن لَْم يُؤِمنُوا, َمْدفُوِعيَن بِالَحَسِد, أََخذُوا لَُهْم بَْعَض الِرفَاِق  
ةً َوأَثَاُروا َشغَبَاً فِي الَمِدينَِة, َوَهَجُموا َعلَى بَْيِت يَاُسوَن, َوَسعَوا  الدَنِيِء, َوَجَمعُوا َمْجُموعَ 
ْخَوةً ُمعَيَّنِيَن إِلَى ُحكَّاِم إِ َوِعْندََما لَْم يَِجدُوُهَما َسَحبُوا يَاُسوَن وَ ٦أَْن يُْخِرُجوُهَما ِللشَّْعِب.  

 الَِّذيَن اِْستَْقبَلَُهْم يَاُسوَن.٧  ,أَْيَضاً ُهنَا  َم, قَْد أَتَوا  قَلَبُوا العَالَ الَمِدينَِة َصاِرِخيَن: َهُؤَالِء الَِّذيَن  
يَْفعَلُوَن   آَخَر    َأْشيَاءَ َوَهُؤَالِء َجِميعُُهْم    ِاْسُمهُ تُقَاِوُم أََواِمَر قَْيَصَر قَائِِليَن: إِنَّ هُنَاَك َمِلَكاً 

ِلل٨يَُسوعُ.   اِالْضِطَراَب  َسبَّبُوا  األَْشيَاَء. شَّْعِب  َوُهْم  َهِذِه  َسِمعُوا  ِعْندََما  الَمِدينَِة  َوُحكَّاِم 
ِمْن يَاُسوَن َوِمَن اآلَخِريَن أَْطلَقُوُهْم.   َوبَْعدََما أََخذُوا َكفَالَةً ٩
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  بُوُلُس فِي بِيِريََّة  
  ُهنَاكَ ذَيِن ِعْندََما َوَصَال  لالَّلْيِل إِلَى بِيِريَّةَ, الَّ َواِإلْخَوةُ أَْرَسلُوا بُولَُس َوِسيَال ُمبَاَشَرةً فِي  ١٠

َوَهُؤَالِء َكانُوا ُشَرفَاَء أَْكثََر ِمَن الَِّذيَن فِي تَسالُونِيِكي, إِْذ أَنَُّهْم  ١١دََخَال إِلَى َمْجَمعِ اليَُهوِد.  
, َوبََحثُوا فِي الُكتُِب يَْوِميَّاً, إِْن َكانَْت تِْلَك األَْشيَاُء َهَكذَا.  بُِكّلِ اِْستِْعدَاِد الِفْكرِ لَكِلَمةَ قَبِلُوا ا

ِلذَِلَك َكثِيُروَن ِمْنُهْم آَمنُوا, َوأَْيَضاً ِمَن النَِّساِء الَكِريَماِت الَّلَواتِي ُكنَّ إِْغِريِقيَّاٍت, َوِمَن ١٢
َجاِل لَيْ  َر بَِها َعْن  ١٣َس بِقَِليٍل.  الّرِ َولَِكْن ِعْندََما َعَرَف يُهودُ تَسالُوِنيِكي أَنَّ َكِلَمةَ هللاِ بُّشِ

َوِحينََها أَْرَسَل اِإلْخَوةُ فِي  ١٤بِيِريَّةَ, أَتَوا هُنَاَك أَْيَضاً َوَهيَُّجوا الشَّْعَب.   َطِريِق بُولَُس فِي
ِليَْذَهَب إِلَى البَ  َوالَِّذيَن َرافَقُوا  ١٥ْحِر, َولَِكنَّ ِسيَال َوتِيُموثَاُوَس بَِقيَا ُهنَاَك.  الَحاِل بُولَُس 

بُولَُس أَْوَصلُوهُ إِلَى أَثِينَا, َوأََخذُوا ِمْن بُولَُس َوِصيَّةً أَْن يَأتَِي ِسيَال َوتِيُموثَاُوَس إِلَْيِه ِبكُّلِ  
  َغادَُروا. بَعْدَ َهَذا سُْرَعٍة, وَ 

 
  آثِيَنا بُوُلُس فِي 

َكانَْت ُروُحهُ  ١٦ آثِينَا,  فِي  يَْنتَِظُر  بُولُُس  َكاَن  فِيهِ َوبَْينََما  أَنَّ كُلَّ    ُمْنَزِعَجةً  َرأَى  ِعْندََما 
َمْجَمعِ َمَع اليَُهوِد َواألَْشَخاِص الفِي     تََجادَلَ ِلذَِلكَ ١٧الَمِدينَِة َكانَْت ُمْعَطاةً ِلِعبَادَةِ األَْصنَاِم.  

ِحينََها قَابَلَهُ فََالِسفَةٌ ُمعَيَّنُوَن ِمَن  ١٨األَتِْقيَاِء, َوفِي السُّوِق يَْوِميَّاً َمَع الَِّذيَن َكانُوا يُقَابِلُونَهُ.  
يَقُوُل َهذَا الثَّرْ  َواقِيِّيَن, َوالبَْعُض قَالُوا: َماذَا  ثَاُر؟ َوالبَْعُض اآلَخُروَن  األَبِيقُوِريِّيَن َوالرُّ

َوُهْم أََخذُوهُ  ١٩ُهَو يَْظَهُر أَنَّهُ يُنَاِدي بِآِلَهٍة َغِريبٍَة! ِألَنَّهُ بَشََّرُهْم ِبيَُسوعَ َوالِقيَاَمِة.    :َقاُلوا
التَّْعِليُم الَجدِ  َما َهذَا  أَْن نَْعِرَف  لَنَا  قَائِِليَن: َهْل  إِلَى أَْريُوبَاُغوَس  تَتََكلَُّم َوَجلَبُوهُ  الَِّذي  يدُ 

ِألَنََّك تُْحِضُر أَْشيَاَء ُمعَيَّنَةً َغِريبَةً إِلَى َمَساِمِعنَا. نَْحُن ِلذَِلَك نُِريدُ أَْن نَْعِرَف  ٢٠أَْنَت َعْنهُ؟  
األَْشيَاءُ  َهِذِه  تَْعنِي  ُهنَاكَ ٢١  .َماذَا  َكانُوا  الَِّذيَن  َوالغَُربَاِء  األَثِينِيِّيَن  ُكلَّ  َكانُوا  ِألَنَّ   ,  

 بَْعَض األَْشيَاِء الَجِديدَةِ.  ُروا َويَْسَمعُوا  َال يَْصِرفُوَن َوْقتَُهْم بِأَّيِ َشْيٍء آَخَر, إِالَّ بِأَْن يُْخبِ 
يخِ َوقَاَل:٢٢ َجاُل األَثِينِيُّوَن, أَنَا أُْدِرُك أَنَُّكمْ   ِعْندََها َوقََف بُولُُس فِي َوَسِط تَّلِ الَمّرِ  أَيَُّها الّرِ

بِاألَ  بِِشدَّةٍ  األَْشيَاِء.    َساِطيرِ تُؤِمنُوَن  ُكّلِ  فِي ٢٣فِي  َالً  َوُمتَأَّمِ اً  َمارَّ ُكْنَت  َوبَْينََما  ِألَنِّي 
الَِّذي تَْعبُدُونَهُ    اِإلَلهُ َمعَابِِدُكْم, َوَجْدُت َمْذبََحاً بَِهذَا النَّْقِش: «إِلَى اِإللَِه الَمْجُهوِل», ِلذَِلَك,  

نََظَراً   ,هللاُ الَِّذي َصنََع العَالََم َوُكلَّ األَْشيَاِء الَّتِي ِفيهِ ٢٤أَْنتُْم بَِجْهٍل, ُهَو الَِّذي أُْعِلنُهُ َلُكْم.  
ُم بِأَيَاِدي  َوَال يُْخدَ ٢٥أَنَّهُ هَُو َربُّ السََّماِء َواألَْرِض, فَال يَْسَكُن فِي َهيَاِكَل َمْصنُوَعٍة بِأَْيٍد,  

َوَصنَعَ ٢٦َساً َوُكلَّ األَْشيَاِء.  يُْعِطي ِللُكّلِ َحيَاةً َوَنفَ   النَّاِس َكأَنَّهُ يَْحتَاُج أَيَّ َشْيٍء, نََظَراً ِألَنَّهُ 
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َر األَْوقَاَت الَّتِي َكا  ِمْن دٍَم َواِحٍد ُكلَّ أَُمِم النَّاِس, ِليَْسكُنُوا َعلَى َوْجِه األَْرِض.  نَْت  َوقَرَّ
ِمْن قَْبُل, َوُحدُودَ مُ  ّبِ لَعَلَُّهْم يَ ٢٧َمَساِكنُِهْم,    عَيَّنَةً  َويَِجدُونَهُ. َمَع    ْلتَِمُسونَهُ ِليَْبَحثُوا َعْن الرَّ

ِمنَّا,   َعْن ُكّلِ َواِحٍد  لَْيَس بَِعيدَاً  أَنَّهُ  ُك َونُوَجدُ. َكَما قَْد قَ ٢٨الِعْلِم  َوَنتََحرَّ نَْحيَا  اَل  ِألَنَّنَا بِِه 
نَْسلُهُ.   نَْسُل هللاِ, يَِجُب َعلَْينَا ٢٩البَْعُض ِمْن ُشعََرائُِكْم أَْيَضاً: ِألَنَّنَا نَْحُن أَْيَضاً  فَِألَنَّنَا إِذَاً 

الَمْنحُ  الِحَجاَرةِ  أَْو  ِة  الِفضَّ أَْو  َكالذََّهِب  ِهَي  األُلُوِهيَّةَ  أَنَّ  نَْفتَِكَر  وَ أَالَّ  بِالفَّنِ    تَْخِطيطِ وتَِة 
ْهِل قَْد َغضَّ هللاُ النََّظَر َعْنَها, َولَِكنَّهُ اآلَن يَأُمُر ُكلَّ النَّاِس  ٣٠.  اِإلْنَسانِ  فَأَْوقَاُت َهذَا الجَّ

فِيِه سَ ِألَنَّ ٣١فِي ُكّلِ َمَكاٍن أَْن يَتُوبُوا.   َعيََّن يَْوَماً    الَرُجلِ   بَِذِلكَ بِالبِّرِ    لَمِ العَاَعلَى    يَْحُكمُ هُ 
, بِأَنهُ قَْد أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت.    َحْيثُ الَِّذي قَْد أََعدَّهُ,   عُوا َوِعْندََما َسمِ ٣٢قَْد أَْعَطاهُ تَأِكيدَاً ِللُكّلِ

 اَألْمرِ نُِريدُ أَْن نَْسَمَع َعْن َهذَا    :البَْعُض اِْستَْهَزأُوا, َوآَخُروَن قَالُوا  ,َعْن قِيَاَمِة األَْمَواتِ 
قُوا بِِه َوآَمنُوا, َوِمْن َولَِكنَّ البَْعَض اِْلتَصَ ٣٤َوَهَكذَا َغادََر بُولُُس ِمْن بَْينِِهْم.  ٣٣ثَانِيَةً.  ِمْنَك  

  بَْينِِهْم َكاَن ِديونِيِسيُوَس اِإليُروبَاُغوِسيَّ َواِْمَرأَةٌ اِْسُمَها دََماُرَس, َوآَخُروَن َمعَُهْم.  

 
 األصَحاُح الثَّاِمُن َعَشرَ 

  بُوُلُس فِي ُكوُروْنُثوسَ 
ِمْن  ١ بُولُُس  َغادََر  األَْشيَاِء  َهِذِه  ُكوُرْنثُوسَ بَْعدَ  إِلَى  َوأَتَى  اِْسُمهُ ٢  ,أَثِينَا  يَُهوِديَّاً  َوَوَجدَ 

, ِألَنَّ   , َمْولُودٌ فِي بُْنُطُس, أَتَى ِمْن فَتَْرةٍ قَِصيَرةٍ ِمْن إِيَطاِليَا َمَع َزْوَجتِِه بِريْسِكيالَّ إِِكيِالَّ
َوِألَنَّهُ َكاَن ِمْن  ٣ْن ُروَما, َوأَتَى إِلَْيِهَما.  كلُوِديُوَس َكاَن قَْد أََمَر ُكلَّ اليَُهوِد أَْن يُغَاِدُروا مِ 

الِخيَِم.   ِصنَاَعةَ  َكانَْت  ِمْهنَتَُهْم  ِألَنَّ  يَْعَمُل,  َوَكاَن  َمعَُهَما  بَِقَي  الِحْرفَِة  َكاَن  ٤نَْفِس  َوهَُو 
ْندََما َكاَن ِسيَال َوتِيُموثَاُوَس  َوعِ ٥يَُجاِدُل فِي الَمْجَمعِ ُكلَّ َسْبٍت َويُْقنُِع اليَُهودَ َواِإلْغِريِقيِّيَن.  

ِلليَُهوِد   َوَشِهدَ  وحِ  الرُّ فِي  بُولُُس  اِْنَحَصَر  َمْقدُونِيَا,  إِلَى  أَتَيَا  الَمِسيُح.   ُهوَ   يَُسوعَ   نَّ أَ قَْد 
  بَِريٌء! أَنَا    ,مْ َوِعْندََما قَاَوُموا أَْنفُُسُهْم َوَجدَّفُوا, َهزَّ ثَْوبَهُ َوقَاَل لَُهْم: دَُمُكْم َعلَى ُرُؤوِسكُ ٦

األَُمِم.   إِلَى  َسأَْذَهُب  اآلَن  بَْيَت  ٧ِمَن  َودََخَل  ُهنَاَك  ِمْن  َغادََر  اِْسُمهُ   َرُجلٍ َوُهَو  ُمعَيٍَّن 
ئِيُس الَحاِكُم  ٨  يُوْستَُس, الَِّذي َكاَن يَْعبُدُ هللاَ, َوَكاَن بَْيتُهُ ُمْلتَِصقَاً بِالَمْجَمعِ. َوكِريْسبُوُس, الرَّ

ّبِ َمَع ُكّلِ بَْيتِِه, َوَكثِيُروَن ِمْن أَْهِل ُكوُرْنثُوَس َوُهْم يَْسَمعُوَن آَمنُو ا  ِللَمْجَمعِ, آَمَن بِالرَّ
ُسوا.   بُّ ِلبُولَُس فِي الَّلْيِل بُِرؤيَا: «٩َوُغّطِ   , َال تََخْف! بَْل تََكلَّْم َوَال تَْصُمتْ ِعْندَئٍِذ تََكلََّم الرَّ

نَاَساً َكثِيِريَن فِي َهِذِه َك, ِألَنَّ ِلَي أُ ْيَك ِليُؤِذيَ َولَْن يََضَع أَيُّ َرُجٍل يََدْيِه َعلَ   ِألَنِّي َمعَكَ ١٠
َوِعْندََما ١٢ِلُمدَّةِ َسنٍَة َوِستَِّة أَْشُهٍر ُمعَلَِّماً َكِلَمةَ هللاِ فِيَما بَْينَُهْم.    ُهنَاكَ َواِْستََمرَّ  ١١».  الَمِدينَةِ 
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إِلَى    َوَجلَبُوهُ  بِاتِّفَاٍق َواِحٍد ِضدَّ بُولَُس,  َشغَبَاً  اليَُهودُ  َغاِليُوُن َحاِكَم أََخائِيَّةَ, َصنََع  َكاَن 
ُجلُ قَائِِليَن: َهذَا  ١٣ُكْرِسّيِ الُحْكِم,   تَُخاِلُف الشَِّريعَةَ.    بَِطِريَقةٍ يُْقنُِع النَّاَس أَْن يَْعبُدُوا هللاَ    الرَّ

ً يَْفتََح فََمهُ, قَاَل َغاِليُو ِلليَُهوِد: إِْن َكاَن  لِ   ُمْستَِعدَّاً بُولُُس    َكانَ ا  َوِعْندَمَ ١٤ بَذَاَءةً   أَوْ   األَْمُر ُظْلَما
يَرةً  أَْحتَِمَلُكْم.    ِشّرِ بَِسبَبِِه  لَُكْنُت  اليَُهودُ,  َكان١٥َأَيَُّها  إِْن  َكِلَماٍت   تَُخصُّ َمْسأَلَةً    تْ َولَِكْن 

أَْنتُْم    ُخصُّ تَ وَ   أَْسَماءً وَ  فِاْنُظُروا  َهِذِه  فِيهَاَشِريعَتُِكْم,  ِمثِْل  فِي  أَْحُكَم  لَْن  ِألَنِّي   اُألُموِر. , 
ئِيَس  ١٧َوَطَردَُهْم ِمْن ُكْرِسّيِ الُحْكِم.  ١٦ َحاِكَم  الِحينََها أََخذَ ُكلُّ اِإلْغِريِقيِّيَن ُسوْستَانِيَس الرَّ
  ِسّيِ الُحْكِم, َوَغاِليُو لَْم يَْهتَمَّ قَطُّ بِتِْلَك األَْشيَاِء. لَمْجَمعِ َوَضَربُوهُ أََماَم ُكرْ لِ 

 
  بُوُلُس يَْرِجُع إَِلى إِْنَطاِكيََة  

لَى ُسوِريَةَ, َوَمعَهُ  , َوَغادََر اِإلْخَوةَ َوأَْبَحَر ِمْن ُهنَاَك إِ َطِويلَةً   ُمدَّةً   ُهنَاكَ َوبُولُُس بَِقَي  ١٨
. َوَكاَن قَْد َحلََق َرأَسهُ فِي ِكْنِخيِريَةَ, ِألَنَّهُ َكاَن َعلَْيِه نَْذٌر.  كِ بَْرس َوُهَو أَتَى  ١٩يالَّ َوأَِكيالَّ

َوِعْندََما  ٢٠إِلَى أَفَُسَس َوتََرَكُهْم ُهنَاَك, َوُهَو نَْفسُهُ دََخَل إِلَى الَمْجَمعِ َوتََجادََل َمَع اليَُهوِد.  
يَ  أَْن  ِمْنهُ  يَْقبَْل,  َطلَبُوا  لَْم  أَْطَوَل  ِلُمدَّةٍ  َمعَُهْم  بُِكّلِ  ٢١ْبقَى  َعلَيَّ  يَْنبَِغي  قَائَِالً:  َودََّعُهْم  بَْل 

ثَانِيَةً إِْن أََرادَ هللاُ.  إِلَْيُكمْ الُطُرِق أَْن أَْحفََظ الِعيدَ الَِّذي يَأتِي فِي أُوُرَشِليَم, َولَِكنِّي َسأَْرِجُع 
َوِعْندََما نََزَل فِي قَْيَصِريَّةَ َصعَدَ َوَحيَّا الَكنِيَسةَ, َونََزَل إِلَى إِْنَطاِكيَةَ.  ٢٢.  َوأَْبَحَر ِمْن أَفَُسسَ 

 بَْلدَتَي َغَالِطيَةَ َوفِِريِجيَّةَ َعلَى  , َغادََر َوذََهَب إِلَى ِكَال ُهنَاكَ َوبَْعدََما َكاَن قَْد قََضى َوْقتَاً  ٢٣
يَاً ُكلَّ التََّالِميِذ.    التََّواِلي ُمقَّوِ

 
  تَبِْشيُر َأبُولَُّس فِي َأَفسُسَ 

َويَُهوِديٌّ ُمعَيٌَّن اِْسُمهُ أَبُولَُّس, َمْولُودٌ فِي اِالْسَكْندَِريَّةَ, َرُجٌل فَِصيُح الِّلَساِن َوَعِظيٌم فِي ٢٤
إِلَى أَفَسَُس.   فِي  ٢٥الُكتُِب, أَتَى  اً  ّبِ, َوَكاَن َحارَّ لُقَِّن فِي َطِريِق الرَّ ُجُل َكاَن قَْد  َهذَا الرَّ

وحِ. َوتََكلََّم َوعَ  ّبِ َعاِرفَاً فَقَْط تَْغِطيَس يُوَحنَّا.  الرُّ يَتََكلَُّم بُِجْرأَةٍ  ٢٦لََّم بِِجدٍّ أَْشيَاَء الرَّ َوبَدَأَ 
َحا لَهُ َطِريَق هللاِ بَِكَمالٍ  , أََخذَاهُ إِلَْيِهَما َوَوضَّ   فِي الَمْجَمعِ, َوِعْندََما َسِمعَهُ أَِكيالَّ َوبَْرِسِكيالَّ

َر أَْن يَُمرَّ بِآَخائِيَّةَ, َكتََب اِإلْخَوةُ َوَوَعُظوا التََّالمِ ٢٧أَْكثََر.   يذَ أَْن يَْقبَلُوهُ. الَِّذي َوِعْندََما قَرَّ
ِألَنَّهُ بَِطِريقٍَة  ٢٨ِعْندََما أَتَى َساَعدَ ِجدَّاً َهُؤَالِء الَِّذيَن َكانُوا قَْد آَمنُوا َعْن َطِريِق النِّْعَمِة.  

يُح.  َعِظيَمٍة َكاَن يُْقنُِع اليَُهودَ َعلَنَاً, ُمْظِهَراً َعْن َطِريِق الُكتُِب أَنَّ يَُسوعَ ُهَو الَمسِ 
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 األصَحاُح التَّاِسُع َعَشرَ 

  َعَمُل بُوُلَس فِي َأَفسُسَ 
بَْينََما َكاَن أَبُولَُّس فِي ُكوُرْنثُوَس, َمرَّ بُولُُس َعْن َطِريِق الَمنَاِطِق العَاِليَِة  ١ أَنَّهُ  َوَحدََث 

وَح القُدَُس ُمْنذُ ٢تََالِميذاً ُمعَيَّنِيَن    ُهنَاكَ َوأَتَى إِلَى أَفَُسَس. َوإِْذ َوَجدَ   قَاَل لَُهْم: َهْل قَبِْلتُْم الرُّ
َشْيٌء   ُهنَاَك  َكاَن  أَنَّهُ  َحتَّى  نَْسَمْع  لَْم  نَْحُن  لَهُ:  قَالُوا  َوُهْم  القُدُُس!    ِاْسُمهُ آَمْنتُْم؟  وُح  الرُّ

إِذَاً؟ فَقَالُوا:  َماذَا  بِ َوُهَو قَاَل لَُهْم:  ٣ ْستُْم  ِحينََها قَاَل بُولُُس: يُوَحنَّا  ٤  تَْغِطيِس يُوَحنَّا.بِ ُغّطِ
ُس تَْغِطيسَ فِ  التَّْوبَِة, قَائَِالً ِللشَّْعِب أَْن يُؤِمَن بِالَِّذي َكاَن َسيَأتِي بَْعدَهُ,   ي الَحِقيقَِة َكاَن يُغَّطِ

ّبِ يَُسوَع.    َهَذاَوِعْندََما َسِمعُوا  ٥أَْي بِالَمِسيحِ يَسُوَع.   ُسوا فِي اِْسِم الرَّ ِعْندََما َوَضَع وَ ٦ُغّطِ
وُح   الرُّ َحلَّ  َعلَْيِهْم,  يَدَْيِه  َوتََنبَّأُوا.  القُدُُس  بُولُُس  بِأَلسَّنَِة  َوتََكلَُّموا  َجاِل ٧َعلَْيِهْم  الّرِ َوُكلُّ 

َعَشَر  اِ الَي  َكانُوا َحوَ  .ثْنَي  أَ ٨  َرُجَالً ثََالثَِة  ِلُمدَّةِ  بُِجْرأَةٍ  َوتََكلََّم  الَمْجَمعِ  إِلَى  ْشُهٍر, َودََخَل 
قَِة بَِملَُكوِت هللاِ.   َي البَْعُض َولَْم يُؤِمنُوا, ٩ُمنَاقَِشاً َوُمْقِنعَاً بِاألَْشيَاِء الُمتَعَلِّ َولَِكْن ِعْندََما قُّسِ

اً  التََّالِميذَ, ُمنَاقِشَ   بَْل تََكلَُّموا بِالشَّّرِ َعلَى ذَاَك الطَِّريِق أََماَم الَجْمعِ, َغادََر ِمْنُهْم َوَعَزلَ 
َحتَّى أَنَّ ُكلَّ السَّاِكنِيَن   ,َهذَا اِْستََمرَّ ِلَسنَتَْينِ وَ ١٠تِيَرانُوَس. ِاْسُمهُ  يَْوِميَّاً فِي َمْدَرَسِة َرُجلٍ 

ّبِ يَُسوَع, ِمَن اليَُهوِد َواِإلْغِريِقيِّيَن.   بُّ ُمْعِجَزاتٍ ١١فِي آِسيَا َسِمعُوا َكِلَمةَ الرَّ   َوَصنََع الرَّ
َحتَّى أَنَّهُ ِمْن َجَسِدِه َكانَْت تُؤَخذُ إِلَى الَمْرَضى َمنَاِديٌل أَْو َمآِزٌر, ١٢  ,بِأَْيِدي بُولُسَ ُمَميََّزةً  

يَرةُ تَْخُرجُ فََكانَْت األَْمَراُض تُغَاِدُرُهْم, َواألَْرَواُح الشِّ  بَْعُض اليَُهوِد   أََخذَ ِحينَئٍِذ  ١٣  .ِمْنُهمْ   ّرِ
ِدينَ  يَرةِ -الُمتََشّرِ ّرِ وايُ أَْن    َعلَى َعاتِِقِهمْ   -ُمْخِرِجي األَْرَواحِ الّشِ ّبِ يَُسوعَ   َسمُّ  َعلَى  اِْسَم الرَّ

بُولُُس!   الَِّذينَ  بِِه  ُر  يُبَّشِ الَِّذي  بِيَُسوَع  نَْستَْحِلفَُك  نَْحُن  قَائِِليَن:  يَرةٌ  ِشّرِ أَْرَواٌح  فِيِهْم  َكاَن 
لِ   َسْبعَةَ   َكانُواَهذَا  فَعَلُوا  الَِّذيَن  وَ ١٤ ِسِكيَواَكَهنٍَة    َرئِيِس وَ   يَُهوِدّيٍ   َرُجلٍ أَْبنَاٍء  . اِْسُمهُ 
أَْنتُْم؟  ١٥ َمْن  َولَِكْن  أَْعِرفُهُ,  َوبُولُُس  أَْعِرفُهُ,  أَنَا  يَُسوعُ  َوقَاَل:  يُر  ّرِ الّشِ وُح  الرُّ فَأََجاَب 
أَنَُّهْم  ١٦ َحتَّى  َعلَْيِهْم,  َواِْنتََصَر  َوقََهَرهُْم  َعلَْيِهْم  قَفََز  يُر  ّرِ الّشِ وُح  الرُّ فِيِه  الَِّذي  ُجُل  َوالرَّ

البَْيتِ  ِمَن  َوَمْجُروِحيَن.    َهَربُوا  ُعِرَف  ١٧ُعَراةً  أَْيَضاً    ِمنَ َوَهذَا  َواِإلْغِريِقيِّيَن  اليَُهوِد 
يَُسوَع.  ّبِ  الرَّ اِْسُم  َوتَعَظََّم  َجِميعَاً,  َعلَْيِهْم  الَخْوُف  َوَسقََط  أَفَُسَس.  فِي  السَّاِكنِيَن 

َوَكثِيٌر أَْيَضاً ِمَن  ١٩ْم.  هِ بَُروا َعْن أَْعَمالِ فُوا َوأَخْ َوَكثِيُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا أَتَوا َواِْعتَرَ ١٨
وَ  ُكتُبَُهْم  أَْحَضُروا  ِسْحِريَّةً  أَْعَماَالً  يَْستَْعِملُوَن  َكانُوا  الجَّ   اَرقُوهَ حْ أَ الَِّذيَن   ِميعِ. أََماَم 

ِة. ِمَن الفِ  قِْطعَةٍ َخْمِسيَن أَْلَف   َأنَّهُ َكانَ َوُهْم َحَسبُوا ثََمنَُهْم َوَوَجدُوا   بَِهِذِه الطَِّريقَةِ  ٢٠ضَّ
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تَْنُمو َوتَْنتَِصُر.    َر بُولُُس فِي  ٢١العَِظيَمِة َكانَْت َكِلَمةُ هللاِ  ْت َهِذِه األَْشيَاُء, قَرَّ َوبَْعدََما تَمَّ
وحِ بَْعدََما َكاَن قَْد َمرَّ َعْن َطِريِق َمْقدُونِيَا   قَائَِالً:    ,أُوُرَشِليمَ إِلَى  َوأََخائِيَّةَ, أَْن يَْذَهَب  الرُّ

َهَكذَا أَْرَسَل إِلَى َمْقدُونِيَا اِثْنَْيِن ِمَن  وَ ٢٢أَْن أََرى ُروَما أَْيَضاً.    وُن ُهنَاَك َال بُدَّ ِليَ بَْعدََما أَكُ 
  الَِّذيَن َكانُوا يَْخِدُمونَهُ, تِيُموثَاُوَس َوأََرْستَُس, َولَِكنَّهُ نَْفسُهُ بَِقَي فِي آِسيَا ِلُمدَّةٍ. 

  

  ْضِطَراُب فِي َأَفسُسَ االِ 
َرُجَالً  ِألَنَّ  ٢٤َوفِي نَْفِس الَوْقِت قَاَم هُنَاَك اِْضِطَراُب لَْيَس بِقَِليٍل َعلَى ذَاَك الطَِّريِق,  ٢٣

يَّةً ِلِديَانَا,  ِريُوَس, َصائُِغ ذََهبٍ ُمعَيَّنَاً اِْسُمهُ ِديِمتْ  ً   َكانَ وَ   َكاَن يَْصنَُع تََماثِيَل فِّضِ  يَْجِلُب ِرْبَحا
نَّاعِ لَْيَس   الَِّذين دََعاُهْم َمَع بَْعٍض َمَع العَاِمِليَن فِي نَْفِس الِمْهنَِة َوقَاَل: يَا  ٢٥  ,بِقَِليٍل ِللصُّ
 ُ َس  َوأَْنتُْم تَْعِرفُوَن َوتَْسَمعُوَن َكْيَف أَنَّهُ لَيْ ٢٦لَنَا ِغنًى بَِهِذِه الِحْرفَِة.    , أَْنتُْم تَْعِرفُوَن أَنَّ َسادَة

َل َشْعبَاً َكثِيَراً قَائَِالً أَنَّهُ  قَْد  ُكّلِ أَْنَحاِء آِسيَا, بُولُُس َهذَا  فِي  َس, بَْل  فَقَْط فِي أَفَسُ  أَْقنََع َوَحوَّ
تُْصنَُع بِأَيَاٍد.   آِلَهةٌ  لَْيَسْت ِحْرفَتُنَا َهِذِه َفقَْط ِهَي الَّتِي فِي َخَطِر أَْن  ٢٧َال يُوَجدُ  َحتَّى أَنَّهُ 

الَّتِي تَْعبُدَُها    تِْلكَ اآلِلَهِة العَِظيَمِة ِديَانَا أَْيَضاً َسيُْحتَقَُر, َوَعَظَمتَُها َستَُحطَُّم,    تُْنَهى, بَْل َهْيَكلُ 
َوَصَرُخوا قَائِِليَن:  اِْمتََألُوا ِمَن الغََضِب    َهِذِه اَألْشيَاءَ َوِعْندََما َسِمعُوا  ٢٨كُلُّ آِسيَا َوالعَالَُم.  

َسُكوا  مْ أَ َواِْمتََألَْت ُكلُّ الَمِدينَِة بِالفَْوَضى. َوبَْعدََما  ٢٩ِديَانَا, آِلَهةُ أَْهِل أَفَُسَس!    ِهيَ   َعِظيَمةٌ 
َوأَِرْستَْركَُس   ْحلَةِ -َغايَُس  الّرِ فِي  ِلبُولَُس  ُمَرافِقَيِن  َكانَا  َمْقدُونِيَا  ِمْن  َرَكُضوا    -َرُجلَْيِن 

 يَْدُخَل بَْيَن الشَّْعِب, َمنَعَهُ التََّالِميذُ.  َوِعْندََما أََرادَ بُولُُس أَْن  ٣٠بَاتِّفَاٍق َواِحٍد إِلَى الَمْسَرحِ.  
َويَْذَهَب  أَالَّ يُغَاِمَر بِنَْفِسِه  ِمْنهُ  َوَرئِيٌس ُمعَيٌَّن ِمْن آِسيَا َكاَن َصِديقَهُ, أَْرَسَل إِلَْيِه َطاِلبَاً  ٣١

وَن بَِشْيٍء, َوآَخُروَن بَِشيٍٍء آَخَر, ِألَنَّ الُمْجتَِمِعيَن  َوَكاَن البَْعُض يَْصُرخُ ٣٢الَمْسَرحِ.    إَِلى
ِشيَن َوالِقْسُم األَْكبَُر ِمْنُهْم لَْم َيُكْن يَْعِرُف ِلَماذَا َكانُوا ُمْجتَِمِعيَن.   َوُهْم َسَحبُوا  ٣٣َكانُوا ُمتََشّوِ

األََماِم. فَأََشاَر اِإلْسَكْندََر بِيَِدِه َوَكاَن يُِريدُ ْسَكْندََر ِمْن بَْيِن الَجْمعِ, َواليَُهودُ دَفَعُوهُ إِلَى  اإلِ 
َكاَن يَُهوِديَّاً, َصَرَخ الُكلُّ بَِصْوٍت  ٣٤أَْن يُدَافَِع أََماَم الشَّْعِب.   أَنَّهُ  َولَِكنَُّهْم ِعْندََما َعَرفُوا 

َوِعْندََما َهدَّأَ َكاتُِب  ٣٥أَْهِل أَفَُسَس!  آِلهَُة      ِديَانَا  ِهيَ َعِظيَمةٌ    :َقائِِلينَ َواِحٍد ِلُمدَّةِ َساَعتَْيِن  
ِرَجاَل أَفَُسَس! أَيُّ َرُجٍل ُهَو الَِّذي َال يَْعِرُف َكْيَف أَنَّ َمِدينَةَ أَْهِل    يَا  الَمِدينَِة الشَّْعَب, قَاَل:

الُمْشتَِري؟    ُكْوَكِب َزلَْت ِمْن  الَّتِي نَ   ُصوَرتِهَا  أَفَُسَس ِهَي َعابِدَةٌ ِلآلِلَهِة العَِظيَمِة ِديَانَا, وَ 
  فَنََظَراً ِألَنَّ َهِذِه األَْشيَاَء َال يُْمِكُن أَْن تُقَاَوَم, يَِجُب َعلَْيُكْم أَْن تَْصُمتُوا, َوأَالَّ تَْفعَلُوا أَيَّ ٣٦

َجاَل إِلَى هُنَا, َوُهْم لَ ٣٧َشْيٍء بِاْستِْعَجاٍل.   ْيُسوا َساِرقِي َكنَائَِس َوَال ِألَنَُّكْم َجلَْبتُْم َهُؤَالِء الّرِ
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فِيَن َعلَى آِلَهتِكُْم.    نَّاعِ الَِّذيَن َمعَهُ َشْيٌء ِضدَّ أَيَّ   ِلذَِلَك إِْن َكانَ ٣٨ُمَجدِّ لِديِمتِْريُوَس َوللصُّ
َولَِكْن  ٣٩إِْنَساٍن, فَالقَانُوُن َمْفتُوٌح َويُوَجدُ ُهنَاَك ُحكَّاٌم, دَْعُهْم يَْشتَُكوا َواِحدَاً َعلَى اآلَخِر.  

ِألَْشيَاَء أُْخَرى بِالنِّْسبَِة  ُكْنتُْم تَْطلُبُوَن أَيَّ َشْيٍء  قَانُونِّيٍ.  إِْن  اِْجتَِماعٍ  ُر فِي  تُقَرَّ , فََسْوَف 
ِألَنَّنَا نَْحُن فِي َخَطٍر أَْن نُْستَْدَعى فِي َمْسأَلَِة َشغٍَب َهذَا اليَْوَم, َونَْحُن َلْيَس لَدَْينَا َسبٌَب  ٤٠

تََكلََّم َهَكذَا َصَرَف   َوِعْندََما٤١ِمْن أَْجِلِه ِحَسابَاً َعلَى َهذَا اِالْضِطَراِب.    يُْمِكُن أَْن نُْعِطيَ 
  الَجْمَع.  

 األصَحاُح اْلِعْشُرونَ 

  َمْقُدونِيَا َواليُوَنانُ 
دَعَ َوبَْعدَ ١ اِالْضِطَراَب,  َوقََف  وَ   اَما  إِلَْيِه  التََّالِميذَ  إِلَى َعانَقَُهمْ بُولُُس  ِليَْذَهَب  َوَغادََر   ,

َوبَْعدََما َكاَن قَْد َعبََر إِلَى تِْلَك الَمنَاِطِق, َوأَْعَطاُهْم تَْعِليَماٍت َكثِيَرةً, أَتَى إِلَى  ٢َمْقدُوِنيَا.  
ُكوهُ بَْينََما ُهَو  بَِقَي ثََالثَةَ أَْشُهٍر, َوِعْندََما َكاَن اليَُهودُ يَتََربَُّصوَن بِِه ِليُْمسِ   ُهنَاكَ وَ ٣اليُونَاِن.  

َر أَْن يَْرِجَع َعْن َطِريِق َمْقدُوِنيَا.   َوُهنَاَك َرافَقَهُ إِلَى  ٤َكاَن يُِريدُ أَْن يُْبِحَر إِلَى ُسوِريَةَ, قَرَّ
بِيِريَّةَ آِسيَا   من  َوَغايُو  ,ُسوبَاتَُرُس  َوَسكُوْندُُس  أََرْستَْرُخُس  تََسالُونِيِكي:  أَْهِل  ُس  َوِمْن 
   .َوِمْن أَْهِل أَِسيَّا: تِيِخيُكُس َوتُُروفِيُمسُ  ,يُّ َوتِيُموثَاُوسُ الدَّْربِ 

 
  ِمْن فِيِلبِّي إَِلى ِميِليتُوَس  

َونَْحُن أَْبَحْرنَا ِمْن فِيِلبِّي بَْعدَ أَيَّاِم ِعيِد ٦َهُؤَالِء َوُهْم ذَاِهبُوَن قَْبلَنَا اِْنتََظُرونَا فِي تِْرَواَس.  ٥
أَيَّاٍم.  الفَِطيِر, َوأَتَْينَا إِلَْيِهْم إِلَى تِْرَواَس فِي َخْمَسِة أَيَّاٍم, َوُه    اليَْومِ َوفِي  ٧نَاَك بَِقينَا َسْبعَةَ 

َوُهَو َكاَن   ُخْبَزاً, َوَعَظُهْم بُولُُس  ِليَْكِسُروا  التََّالِميذُ  اِْجتََمَع  ِل ِمَن األُْسبُوعِ, ِعْندََما  األَوَّ
إِلَى َكَالِمِه  فِي  َواِْستََمرَّ  التَّاِلي,  بَاحِ  الصَّ فِي  يُغَاِدَر  أَْن  هُنَاَك ٨الَّلْيِل.    ُمْستَِعدَّاً  َوَكانَْت 

الغُْرفَةِ  فِي  َكِثيَرةٌ  َعلَى النَّافِذَةِ ٩العُْلِويَِّة َحْيُث َكانُوا ُمْجتَِمِعيَن.    َمَصاِبيٌح  يَْجِلُس  َوَكاَن 
يَِعُظ َطِويَالً,    فِي نَْوٍم َعِميٍق. َوبَْينََما َكاَن بُولُسُ   دََخلَ َشابٌّ ُمعَيٌَّن اِْسُمهُ أَْفتِيُخُس, َوُهَو  

َسقََط َعلَْيِه  فَنََزَل بُولُُس وَ ١٠النَّْوِم َوَسقََط ِمَن الطَّابِِق الثَّاِلِث, َوُحِمَل َميِّتَاً.  ُهَو فِي  َغطَّ  
ِلذَِلَك َصعَدَ ثَانِيَةً َوَكَسَر  ١١َواِْحتََضنَهُ, قَائَِالً: َال تَدَُعوا نُفُوَسُكْم تَْضَطِرْب, ِألَنَّ َحيَاتَهُ فِيِه.  

َحيَّاً, وا الشَّابَّ  َوُهْم أَْحَضرُ ١٢ُخْبَزاً َوأََكَل َوتََكلََّم ُمدَّةً َطِويلَةً َحتَّى الفَْجِر, َوَهَكذَا َغادََر.  
َونَْحُن ذََهْبنَا ُمْسبَقَاً إِلَى السَِّفينَِة, َوأَْبَحْرنَا إِلَى أَسُّوَس, َعاِزِمينَ ١٣وا لَْيَس بِقَِليٍل. َوتَعَزَّ 



٢٣٦ ُسِل                                                                                         ٢٠أَْعَماُل الرُّ
 

 , 

ا  َوِعْندََما قَابَلَن١٤َأَْن يَْذَهَب بِنَْفِسِه َماِشيَاً.    :أَْن نَأُخذَ بُولَُس ِمْن ُهنَاَك, ِألَنَّهُ ُهَو أََرادَ َهذَا 
الثَّانِي أََماَم   اليَْومِ أَْبَحْرنَا ِمْن ُهنَاَك َوأَتَْينَا فِي  وَ ١٥أََخْذنَاهُ َوذََهْبنَا إِلَى ِميتِيِلينِي.    ي أَسُّوسَ فِ 

القَاِدِم   اليَْومِ   التَّاِلي َوَصْلنَا إِلَى َساُموَس, َوبَِقينَا فِي تُُروِجيِليُّوَن. َوفِياليَْوِم  ِخيُوَس. َوفِي  
ِألَنَّ بُولَُس َكاَن َعاِزَماً أَْن يُْبِحَر َعْن َطِريِق أَفَُسَس, ِألَنَّهُ لَْم يُِرْد ١٦نَا إِلَى ِميِليتُوَس.  أَتَيْ 
أَْن يَُكوَن فِي أُوُرَشِليَم يَْوَم   َحتَّى يَْستَِطيعَ   َكاَن ُمْستَْعِجَالً  فَقَدْ  ,الَوْقَت فِي آِسيَا ْن يَْقِضيَ أَ 

  الَخْمِسيَن. 

  
  وُلُس َوشُيُوُخ َأَفسُسَ بُ 

َوِعْندََما أَتَوا إِلَْيِه قَاَل لَُهْم:  ١٨ُشيُوَخ الَكنِيَسِة.   ا أَْرَسَل إِلَى أََفسَُس, َودَعَ َس وَوِمْن ِميِليتُ ١٧
ِل الَّ ُكْنُت َمَعُكْم  أَْنتُْم تَْعِرفُوَن َكْيَف أَنِّي   ِذي أَتَْيُت فِيِه  فِي َجِميعِ األَْوقَاِت ِمَن اليَْوِم األَوَّ

َحلَّْت  التََّجاِربَ  َكْيَف َأنَّ وَ ُموعٍ َكِثيَرةٍ. َوبِدُ   ّبِ بُِكّلِ تََواُضعِ الِفْكرِ َخاِدَماً للرَّ ١٩, إِلَى آِسيَا
بَْل أَْظَهْرُت لَُكْم   ,َكْيَف أَنِّي لَْم أَْحفََظ َشْيئَاً َكاَن يُِفيدُُكمْ وَ   ٢٠َعلَيَّ بَِسبَِب تََربُِّص اليَُهوِد.  

ِلبَْيٍت   ً ٢١َوَعلَّْمتُُكْم َعلَنَاً, َوِمْن بَْيٍت  ِلليَُهوِد َوأَْيَضا تَِجاهَ هللاِ, َشاِهدَاً  بِالتَّْوبَِة  ِلِإلْغِريِقيِّيَن   
الَمِسيحِ.   يَُسوَع  َربِّنَا  تَِجاهَ  وحِ  هَ وَ ٢٢َواِإليَماِن  الرُّ فِي  َمْربُوَطاً  أَْذَهُب  اآلَن  أَنَا    ا 

  . وَح القُدَُس يَْشَهدُ ٢٣إِلَى أُوُرَشِليَم, َولَْسُت َعاِرفَاً األَْشيَاَء الَّتِي َستَِحلُّ َعلَيَّ  فِي  َولَِكنَّ الرُّ
َزْعِزُعنِي, َولَِكْن لَْيَس َشْيٌء ِمْن َهِذِه األَْشيَاِء يُ ٢٤ُكّلِ َمِدينٍَة أَنَّ قُيُوداً َوآَالماً تَْنتَِظُرنِي.  

أَ  َحتَّى  أَْستَِطيَع  ْحسَ َوَال  َحتَّى  نَْفِسي,  لَدَى  َعِزيَزةً  َحيَاتِي  أُ ُب  َطِريِقي أَْن  بِفََرحٍ    ْكِمَل 
ّبِ يَُسوعَ, ِألَْشَهدَ بِإِْنِجيلِ  َواآلَن ِاْنظُُروا فَأَنَا  ٢٥نِْعَمِة هللاِ.    َوالِخْدَمةَ الَّتِي أََخْذتَُها ِمَن الرَّ

ُر بَِمَلُكوِت هللاِ   الَِّذينَ -أَْعِرُف أَنَُّكْم َجِميعَاً   لَْن تََروا َوْجِهي فِيَما بَْعدُ.   -ذََهْبُت بَْينَُكْم أُبَّشِ
٢٦  , ِألَنِّي لَْم أَْمتَنِْع أَْن أُْعِلَن َلُكْم  ٢٧ِلذَِلَك أَْشَهدُ َعلَْيُكْم َهذَا اليَْوَم بِأَنِّي بَْريٌء ِمْن دَِم الكُّلِ

وُح القُدُُس اِْحذَُروا ِلذَلِ ٢٨ُكلَّ َمُشوَرةِ هللاِ.   َك ِألَْنفُِسُكْم, َوِلكُّلِ القَِطيعِ الَِّذي َوَضعَُكْم الرُّ
ِألَنِّي أَْعِرُف َهذَا: أنَّهُ بَْعدَ ٢٩هللاِ الَّتِي قَْد اِْشتََراَها بِدَِمِه.    , أَْن تُْطِعُموا َكنِيَسةَ َعاةً َعلَْيِه رُ 

َكذَِلَك أَْيَضاً َسيَقُوُم  ٣٠َنُكْم, ولَْن تُْشِفَق َعلَى القَِطيعِ.  بَِشعَةٌ فِيَما بَيْ   ُمغَادََرتِي َستَْدُخُل ِذئَابٌ 
  , اِْسَهُروا ِلذَِلكَ ٣١بُوا التََّالِميذَ َوَراَءُهْم.  َن بِأَْشيَاَء نَِجَسٍة ِليَْجذِ أُنَاٌس ِمْن بَْينَُكْم أَْنتُْم, ُمتََكلِِّمي 

بِدُُموعٍ.   َونََهاَراً  لَْيَالً  َرُكْم  أَُحذِّ أَْن  ِلثََالِث َسنََواٍت َعْن  أَْنقَِطْع  لَْم  َواآلَن  ٣٢َوتَذَكَُّروا أَنِّي 
أَنَا  أَيُّ    اً ُكْم ِميَراثَ ُكْم َوتُْعِطيَ نِْعَمتِِه, الَّتِي تَْستَِطيُع أَْن تَْبنِيَ   َكِلَمةَ وَ   أَْستَْوِدُعُكْم هللاَ َها اِإلْخَوةُ 

ِة َرُجلٍ   ٣٣   .الَِّذيَن قَْد تَقَدَُّسوابَْيَن َجِميعِ  أَْنتُمْ  ٣٤ أَْو ذََهٍب أَْو ِلبَاٍس.  أَنَا لَْم أَْطَمْع بِِفضَّ
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يَدَ   فُُسُكمْ أَنْ   أَنَّ  َمِعي.    يَّ تَْعِرفُوَن  َكانُوا  َوالَِّذيَن  أَنَا  ِالْحِتيَاَجاتِي  َخدََمتَا  قَْد  أَنَا ٣٥َهاتَيِن 
بَِهذَا العََمِل أَْنتُْم َعلَْيُكمْ  أَنَّهُ  , َوأَْن  عَفَاءَ  أَْن تَْسنِدُوا الضُّ أَْظَهْرُت لَُكْم ُكلَّ األَْشيَاِء, َكْيَف 

ّبِ يَُسوعَ َكْيفَ  ».  األَْخذِ ُمبَاَرٌك أَْكثََر ِمْن  وَ هُ  العََطاءُ َكاَن قَْد قَاَل: « تَتَذَكَُّروا َكِلَماِت الرَّ
َوُهْم َجِميعَاً بََكوا بِِحْرقٍَة, َوَسَقُطوا  ٣٧َوِعْندََما قَاَل َهذَا ُهَو َسَجدَ َوَصلَّى َمعَُهْم َجِميعَاً. ٣٦

َوقَبَّلُوهُ, ُعنُِق بُولَُس  يََروا  ٣٨  َعلَى  لَْن  أَنَُّهْم  قَالََها:  ِمَن الَكِلَماِت الَّتِي  َحِزينِيَن أَْكثََر ِجدَّاً 
 َوْجَههُ بَْعدُ. َوُهْم َرافَقُوهُ إِلَى السَِّفينَِة. 

 األصَحاُح اْلَحاِدي َواْلِعْشُرونَ 

  بُوُلُس يُسَافُِر إَِلى َقْيَصِريََّة  
التَّاِلّي    اليَْومِ أَتَْينَا بَِطِريٍق ُمْستَِقيٍم إِلَى كُوَس, َوفِي    ,َوَحدََث أَنَّهُ بَْعدََما تََرْكنَاُهْم َوأَْبَحْرنَا١

إِلَى بَاتَْرا.   ُهنَاَك  إِلَْيَها  ٢إِلَى ُرودَُس, َوِمْن  تُْبِحُر إِلَى فِينِيِقيَةَ, َصعَْدنَا  َوَواِجِديَن َسِفينَةً 
ى ِشَماِلنَا َوأَْبَحْرنَا إِلَى ُسوِريَةَ, َونََزْلنَا فِي قُْبُرَص, تََرْكنَاَها َعلَ   َرأَْينَاَوِعْندََما  ٣َوأَْبَحْرنَا.  

أَنْ  السَِّفينَِة  َعلَى  َكاَن  َوُهنَاَك  ُحُمولَتََها.    ُصوَر.    تََالِميذَاً,   ُهنَاكَ َوَوَجْدنَا  ٤تُْفِرَغ 
وحِ أَالَّ  وَ   أُوُرَشِليَم.   يَْصعَدَ إِلَى  بَِقينَا ُهنَاَك َسْبعَةَ أَيَّاٍم. َوُهْم قَالُوا ِلبُولَُس َعْن َطِريِق الرُّ
َمَع  ٥ َطِريِقنَا  فِي  َرافَقُونَا  َوُهْم  َطِريِقنَا.  فِي  َوذََهْبنَا  َغادَْرنَا  األَيَّاَم,  تِْلَك  أَْكَمْلنَا  َوِعْندََما 

َوَصلَّْينَا.  البَْحِر  َشاِطِئ  َعلَى  فََسَجْدنَا  الَمِدينَِة.  ِمَن  َخَرْجنَا  َحتَّى  َوأَْوَالِدِهْم  َزْوَجاتِِهْم 
أَْنَهْينَا  ٧ا َواِحدُنَا اآلَخَر, أَْبَحْرنَا َوَرِجعُوا ُهْم إِلَى بُيُوتِِهْم ثَانِيَةً.  َوبَْعدََما َودَّْعن٦َ َوِعْندََما 

َوفِي ٨َطِريقَنَا ِمْن ُصوَر, أَتَْينَا إِلَى بُتُوِلَمايَِس, َوَحيَّْينَا اِإلْخَوةَ َوبَقَْينَا َمعَُهْم يَْوَماً َواِحدَاً.  
َودََخْلنَا إِلَى بَْيِت    ُن الَِّذيَن ُكنَّا بِِرْفقَِة بُولَُس, َغادَْرنَا َوأَتَْينَا إِلَى قَْيَصِريَّةَ., نَحْ تَّاِليْ ال   اليَْومِ 

ِر, الَِّذي َكاَن  فِيلِ  ُجُل نَْفسُهُ َكاَن ِعْندَهُ أَْربَُع ٩ِمَن السَّْبعَِة َوبَِقينَا َمعَهُ.    َواِحدَاً بَُّس الُمبَّشِ َوالرَّ
أَيَّاَماً َكثِيَرةً, نََزَل ِمَن اليَُهوِديَِّة نَبِيٌّ ُمعَيٌَّن  ُهنَاَك  َوِعْندََما بَِقينَا  ١٠ُكنَّ يَتَنَبَّأَن.    بَنَاٍت َعذَاَرى

أََخذَ ِحَزاَم بُولَُس َوَربََط ِرْجلَْيِه َويَدَْيِه َوقَاَل: َهَكذَا    ,َوِعْندََما أَتَى إِلَْينَا١١اِْسُمهُ آَغابُوَس.  
وحُ  ُجَل ايَقُوُل الرُّ   , لَِّذي يَْمِلُك َهذَا الِحَزامَ  القُدُُس: «َهَكذَا َسيَْرِبطُ اليَُهودُ فِي أُوُرَشِليَم الرَّ

 َكاُنوا َوِعْندََما َسِمْعنَا َهِذِه األَْشيَاَء, نَْحُن َوالَِّذيَن  ١٢َوَسْوَف يَُسلُِّمونَهُ إِلَى أَْيِدي األَُمِم».  
ِعْندََها أََجاَب بُولُُس: َماذَا تَْعنُوَن  ١٣ِمْنهُ أَالَّ يَْصعَدَ إِلَى أُوُرَشِليَم.  ِمْن ذَِلَك الَمَكاِن, َطلَْبنَا  

بِأَْن تَْبُكوا َوتَْكِسُروا قَْلبِي؟ ِألَنِّي ُمْستَِعدٌّ لَْيَس أَْن أُْربََط فَقَْط, بَْل أَْن أَُموَت فِي أُوُرَشِليَم 
ّبِ يَُسوعَ.   نَْحُن قَائِِليَن: ِلتَكُْن َمِشيئَةُ  َوِعْندَمَ ١٤ِألَْجِل اْسِم الرَّ ا لَْم يُِرْد أَْن يَْقتَنَِع, َسَكتْنَا 

ّبِ.   الرَّ
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  بُوُلُس فِي ُأوُرَشِليمَ  
  البَعْضُ ذََهَب َمعَنَا أَْيَضاً  وَ   ١٦َوبَْعدَ تِْلَك األَيَّاِم أََخْذنَا َعَربَاتِنَا َوَصعَْدنَا إِلَى أُوُرَشِليَم. ١٥

َمنَاُسوَن ِمْن قُْبُرَص, تِْلِميذٌ َكبِيٌر   ِمْن تََالِميِذ َقْيَصِريَِّة, َوَجلَبُونَا َمعَُهْم إلى َواِحٍد اِْسُمهُ 
, َوا ّنِ َوِعْندََما أَتَْينَا إِلَى أُوُرَشِليَم, اِْستَْقبَلَنَا اِإلْخَوةُ  ١٧لَِّذي َكاَن يَِجُب أَْن نَبِيَت ِعْندَهُ.  فِي الّسِ

ي دََخَل بُولُُس َمعَنَا إِلَى يَْعقُوَب, َوُكلُّ الشُّيُوخِ َكانُوا َحاِضِريَن. لِ اتَ ال  اليَْومِ َوفِي  ١٨بِفََرحٍ.  
ٍة األَْشيَاَء الَّتِي َصنَعََها هللاُ بَْيَن األَُمِم َعْن َطِريِق َوبَْعدََما َحيَّاهُْم, أَ ١٩ ْعلََن بُِصوَرةٍ َخاصَّ

, َوقَالُوا لَهُ: أَْنَت تََرى أَيَُّها األَُخ َكْيَف أَنَّ   َهَذاَوِعْندََما َسِمعُوا  ٢٠ِخْدَمتِِه.   بَّ دُوا الرَّ   َمجَّ
ُسوَن ِللشَِّريعَِة.  ِمَن اليَُهوِد المُ   َعِديدَةً ُهنَاَك آَالفَاً   َوُهْم أُْعِلُموا  ٢١ؤِمنِيَن, َوُهْم َجِميعَاً ُمتََحّمِ

ُم ُكلَّ اليَُهوِد الَِّذيَن بَيْ  َن األَُمِم أَْن يَتُْرُكوا ُموَسى, قَائَِالً أَنَّهُ َال يَِجُب َعَلْيِهْم  َعْنَك أَنََّك تُعَلِّ
فََماذَا إِذَاً؟ الَجْمُع َال بُدَّ أَْن يَْجتَِمَع,  ٢٢أَْن يَْختِنُوا أَْوَالدَُهْم, َوَال أَْن يَْسلُُكوا َحَسَب العَادَاِت.  

أَتَْيتَ  قَْد  أَنََّك  يَْسَمعُوَن  َسْوَف  ِعْندَنَا  ٢٣.  ِألَنَُّهْم  نَْحُن  لََك:  نَقُوُل  الَِّذي  َهذَا  ِلذَِلَك    اِْفعَْل 
ْر نَْفَسَك َمعَُهْم,  ٢٤أَْربَُع ِرَجاٍل َعلَْيِهْم نَْذٌر.    َواِْدفَْع لَُهْم َحتَّى يَْحِلقُوا ُرُؤوَسُهْم.  ُخْذُهْم َوَطّهِ

أَْنَت أَْيَضاً    َأنَّكَ   بَلْ   ,وا بَِها َعْنَك ِهَي َال َشْيءٌ مُ َوالُكلُّ َسيَْعِرفُوَن أَنَّ تِْلَك األَْشيَاَء الَّتِي أُْعلِ 
الشَِّريعَةَ. َوتَْحفَظُ  بِنَِظاٍم  تَْسلُُك  َكتَْبنَا  وَ   ٢٥نَْفُسَك  فَنَْحُن  يُؤِمنُوَن,  الَِّذيَن  ِلألَُمِم  بِالنِّْسبَِة 

ْرنَاوَ  َهذَاالَّ أَ   قَرَّ ِمثَْل  يَْحفَُظوا  يَ   ,الشَّْيءِ     أَْن  أَْنفُسَ ُصونُ إِالَّ  ِمَن  هُ وا  الُمقَدََّمِة   اَألْشيَاءِ ْم 
َجاَل, َوفِي ٢٦ِلألَْصنَاِم َوِمَن الدَِّم َوِمَن الَمْخنُوقَاِت َوِمَن العََهاَرةِ.   ِعْندََها أََخذَ بُولُُس الّرِ
َمَع الَِّذيَن َمعَهُ, َودََخَل الَهيْ  َر نَْفَسهُ  َكَل ِليُِشيَر إِلَى إِتَْماِم أَيَّاِم التَّْطِهيِر,  اليَْوِم التَّاِلي َطهَّ

  كُّلِ َواِحٍد ِمْنُهْم.  أَْجلِ ِمْن تُْعَطى َعِطيَّةٌ  إِلَى أَنْ 

  
  الَقْبُض َعَلى بُوُلَس 

الَهْيَكِل, ٢٧ فِي  آِسيَا  ِمْن  َكانُوا  الَِّذيَن  اليَُهودُ  َرآهُ  تَْقِريبَاً,  السَّْبعَةُ  األَيَّاُم  ِاْنتََهْت  َوِعْندََما 
َوَصاِرِخيَن: يَا ِرَجاَل إِْسَرائِيَل أَْنِجدُونَا!  ٢٨َوَهيَُّجوا ُكلَّ الشَّْعِب َواِضِعيَن أَْيِديِهْم َعلَْيِه  

ُجلُ  اِن. ُكّلِ َمَكاٍن ِضدَّ الشَّْعِب َوالشَِّريعَِة َوَهذَا الَمكَ   فِيالَِّذي يُعَلُِّم الَجِميَع    َهذَا ُهَو الرَّ
َس َهذَا الَمَكاَن الُمقَدََّس.إِ َوأَْحَضَر فَْوَق َهذَا   إِلَى الَهْيَكِل َونَجَّ (ِألَنَُّهْم  ٢٩  ْغِريِقيِّيَن أَْيَضاً 

 بُولَُس َكاَن قَْد اِْعتَقَدُوا أَنَّ وَ ُسِسيَّ َمعَهُ ِمْن قَْبُل فِي الَمِدينَِة,  َكانُوا قَْد َرأَوا تُُروفِيُمَس األَفَ 
ا  َجلَبَهُ  بُولَُس  ٣٠  .لَهْيَكِل)إِلَى  َوأََخذُوا  َمعَاً  َرَكُضوا  َوالشَّْعُب  اِْهتَاَجْت,  الَمِدينَِة  َوُكلُّ 

َوِعْندََما َحاَولُوا أَْن يَْقتُلُوهُ, َوَصلَْت ٣١َك. َوَسَحبُوهُ َخاِرَج الَهْيَكِل, َوأُْغِلقَْت األَْبَواُب ُهنَا
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فِي الَحاِل    َوُهوَ ٣٢األَْخبَاُر إِلَى قَائِِد الَكتِيبَِة أَنَّهُ َكاَن ُهنَاَك اِْضِطَراٌب فِي كُّلِ أُوُرَشِليَم.  
نُودَ, تََوقَّفُوا  ِعْندََما َرأَ ُهْم  أََخذَ ُجنُودَاً َوقَاَدةَ ِمئَاٍت َوَرَكَض إِلَْيِهْم, وَ  ئِيَس القَائِدَ َوالجُّ وا الرَّ

بُولَُس.   بِِسْلِسلَتَْيِن, ٣٣َعْن َضْرِب  َوأََخذَهُ, َوأََمَر أَْن يُْربََط  القَائِدُ  ئِيُس  الرَّ اِْقتََرَب  ِحينَئٍِذ 
, َوالبَْعُض يءٍ البَْعُض َصَرُخوا بِشَ وَ ٣٤َوَما الَِّذي فَعَلَهُ.    َمْن ُهَو َهذَا  َأْن يَعِْرفَ َوَطلََب  

آَخَر َما بَْيَن الَجْمعِ. َوِعْندََما لَْم يَْستَِطْع أَْن يَْعِرَف َحِقيقَةَ اِالْضِطَراِب, أََمَر أَْن   ءٍ بَشي
َوِعْندََما َصعَدَ َعلَى السََّالِلِم َكاَن أَنَّهُ ُحِمَل ِمَن الُجنُوِد بَِسبَِب عُْنِف ٣٥يُْحَمَل إِلَى القَْلعَِة.  

   َصاِرِخيَن: ُخذُوهُ بَِعيدَاً! تَبِعُوهُ ِألَنَّ ُجُموَع الشَّْعِب ٣٦ِب, الشَّعْ 

  

  ِدَفاعُ بُوُلَس 
ئِيِس: َهْل أَْستَِطيُع أَْن أَتََكلََّم َمعََك؟ وَ  ٣٧   بَْينََما َكاَن بُولُُس يُقَادُ إِلَى القَْلعَِة, قَاَل ِللقَائِِد الرَّ

أَلَْسَت أَْنَت ذَاَك الَمْصِريَّ الَِّذي َصنََع  ٣٨َوُهَو قَاَل: َهْل تَْستَِطيُع أَْن تَتََكلََّم اِإلْغِريِقيَّةَ؟  
يَِّة أَْربَعَةَ آَالِف َرُجٍل, الَِّذيَن َكانُوا قَتَلَةً؟  لَِكنَّ ٣٩اِْضِطَرابَاً قَْبَل َهِذِه األَيَّاِم, َوقَادَ إِلَى البَِرّ

قَاَل: أَنَا َرُجٌل يَُهوِديٌّ ِمْن َطْرُسوَس فِي ِكيِليِكيَّةَ, ُمَواِطٌن ِمْن َمِدينٍَة لَْيَسْت َكِبيَرةً,  بُولَُس  
الشَّْعِب.   إِلَى  أَتََكلََّم  أَْن  ِلَي  اِْسَمْح  ِمْنَك:  أَْطلُُب  َوقََف  ٤٠َوأَنَا  َصَالِحيَةً,  أَْعَطاهُ  َوِعْندََما 

وَ  السََّالِلِم  َعلَى  إَِلْيِهْم  بُولُُس  تََكلََّم  َعِظيٌم  ُهدُوٌء  َصاَر  َوِعْندََما  الشَّْعِب.  إِلَى  بِيَِدِه  أََشاَر 
  قَائَِالً:   ِعْبِرّيِ ال َسانِ لِّ لابِ 

 األصَحاُح الثَّانِي َواْلِعْشُرونَ 

َجاُل    َأيُّهَا  ١ َلُكْم.  وَ الّرِ اآلَن  ِدفَاِعي  اِْسَمعُوا  َواآلبَاُء,  َكاَن  َوِعْندََما سَمِعوُ ٢اِإلْخَوةُ  أَنَّهُ  ا 
أَنَا فِي الَحِقيقَِة َرُجٌل يَُهوِديٌّ َمْولُودٌ فِي ٣ْم بِالِعْبِريِّة َصَمتُوا أَْكثََر, َوُهَو قَاَل:  هِ إِلَيْ يَتََكلَُّم  

َغاَماَالئِيَل,   أَْقدَاِم  ِعْندَ  الَمِدينَِة  َهِذِه  فِي  تََرْعَرْعُت  َهذَا  َوَمَع  ِكيِليِكيَّةَ,  فِي  َطْرسُوَس 
تَِجاهَ هللاِ َكَما أَْنتُْم َجِميعَاً  ُعلِّْمُت َحَسَب َطِريقَِة َشِريعَِة  وَ  َساً  آبَائِنَا الَكاِملَِة, َوُكْنُت ُمتََحّمِ

اليَْوِم.   السُُّجونِ ٤َهذَا  إِلَى  َوُمَسلَِّماً  َرابَِطاً  الَمْوِت,  إِلَى  الطَِّريَق  َهذَا  اِْضَطَهْدُت    َوأَنَا 
َونَِساءً  ِرَجاَالً  يَْشهَ ٥  .الَجِميَع  الَكَهنَِة  اَوَرئِيُس  الشُّيُوخِ,  َمْجِلِس  َوكُلُّ  أَْيَضاً,  ِلَي  لَِّذيَن  دُ 

أَْيَضاً   ِدَمْشَق ِألُْحِضَر الَِّذيَن َكانُوا   اِْستَلَْمُت َرَسائِلَ   قَدْ ِمْنُهْم  اِإلْخَوةِ. َوذََهْبُت إِلَى  إِلَى 
 فِي ِرْحلَتِي َواِْقتََرْبُت ِمْن َوَحدََث ِعْندََما ُكْنتُ ٦هُنَاَك َمْربُوِطيَن إِلَى أُوُرَشِليَم ِليُعَاقَبُوا.  

ً َعِظيمَ  َضْوءً  أَنَّ  ِدَمْشَق قَِريَب الَمَساِء, أَنَا َسقَْطتُ  وَ  ٧أَْشَرَق َحْوِلي فَْجأَةً ِمَن السََّماِء.  ا



٢٤٠ ُسِل                                                                                         ٢٢أَْعَماُل الرُّ
 

 , 

ِلَي: «  يَقُوُل  َوَسِمْعُت َصْوتَاً  تَْضَطِهُدنِي؟ َعلَى األَْرِض,  ِلَماذَا  َوأَنَا  ٨»  َشاِوُل َشاِوُل, 
؟ َوُهَو قَاَل ِلَي: « ». أََنا يَُسوُع النَّاِصِريُّ الَِّذي أَْنَت تَْضَطِهُدهُ أََجْبُت: َمْن أَْنَت يَا َربُّ

الَحِقيقَِة النُّوَر, َوَكانُوا َخائِِفيَن, لَِكنَُّهْم لَْم يَْسَمعُوا َصْوَت  فِي  وا  لَِّذيَن َكانُوا َمِعي َرأَ َوا٩
بُّ قَاَل ِلَي: «  أَْفعَلَ َعلَيَّ أَْن  َوأَنَا قُْلُت: َماذَا  ١٠الَِّذي َكاَن يَتََكلَُّم َمِعي.   ؟ َوالرَّ اِْنَهْض  يَا َربُّ

َوِعْندََما لَْم ١١  .»ُر بُِكّلِ األَْشَياِء الَّتِي ُعيِّنَْت لََك ِلتَْفعَلَ لَى ِدِمْشَق ُوَهنَاَك َستُْخبَ َواِْذَهْب إِ 
ذَاَك ا بَِسبَِب َمْجِد  بِا  بَلْ   لنُّوِر,ِأَُكْن أَْستَِطيُع أَْن أََرى  ليَِد َعْن َطِريِق الَِّذيَن َكانُوا  ُمقَادَاً 

َوَحنَانِيَا, َواِحدٌ تَِقيٌّ َحَسَب الشَِّريعَِة َولَهُ ُسْمعَةٌ َحَسنَةٌ بَْيَن ُكّلِ ١٢َمِعي, أَتَْيُت إِلَى ِدَمْشَق.  
أَتَى إِلَيَّ َوَوقََف َوقَاَل ِلَي: أَيَُّها األَُخ َشاُوُل, اِْستَِردَّ بََصَرَك!  ١٣  ,ُهنَاكَ اليَُهوِد الَِّذيَن َكانُوا  

َوهَُو قَاَل: إِلَهُ آبَائِنَا قَْد اِْختَاَرَك ِلَكْي تَْعِرَف َمِشيئَتَهُ,  ١٤َوفِي نَْفِس السَّاَعِة أَنَا نََظْرُت إِلَْيِه.  
ِلَجِميعِ النَّاِس َعِن الَِّذي ٥١َوتََرى البَارَّ َوتَْسَمَع َصْوَت فَِمِه.   ِألَنََّك َسْوَف تَكُوُن َشاِهدَاً 

َوَسِمْعتَهُ.   اِْنَهْض َوتَغَطَّْس  َماذَا تَْنتَِظرُ َواآلَن  ١٦َرأَْيتَهُ  ً   ؟  بِاْسِم  َواِْغِسْل َخَطايَاَك دَاِعيَا
ّبِ.  ْنُت أَُصلِّي فِي الَهْيَكِل, أَنَّنِي ُكْنُت بَْينََما ُك   ا َرِجْعُت إِلَى أُوُرَشِليَم,َوَحدََث ِعْندَمَ ١٧الرَّ

ْل َواِْخُرْج بِسُْرَعٍة ِمْن أُوُرَشِليَم, ِألَنَُّهْم لَْن  َوَرأَْيتُهُ يَقُوُل ِلَي: «١٨فِي َحالَِة َال َوْعيٍ.   َعّجِ
ُت َوَضَرْبُت فِي كُّلِ  َوأَنَا قُْلُت: يَا َربُّ هُْم يَْعِرفُوَن أَنِّي َسَجنْ ١٩».  يَْقبَلُوا َشَهاَدتََك َعنِّي

َوِعْندََما ُسِفَك دَُم َشِهيِدَك اِْستِيفَانُوَس, ُكْنُت َواقِفَاً ُهنَاَك  ٢٠  ,َمْجَمعٍ الَِّذيَن َكانُوا يُؤِمنُوَن بِكَ 
نِّي َسْوَف َغاِدْر ِألَ َوُهَو قَاَل ِلَي: «٢١.  قَتَلُوهُ َوقَابَِالً ِلَمْوتِِه, َوُكْنُت َحافَِظاً ِلَمَالبِِس الَِّذيَن  

  ِعْندََها َوُهْم َكانُوا يُْصغُوَن إِلَْيِه إِلَى َهِذِه الَكِلَمِة, وَ ٢٢أُْرِسلَُك بَِعيَداً ِمْن ُهنَا ِإلَى األَُمِم».  
َال يَْصلُُح ِلَهذَا أَْن   ِمَن األَْرِض, ِألَنَّهُ   َهَذاِمثَْل    َرُجالً َرَفعُوا أَْصَواتَُهْم َوقَالُوا: اِْمَسُحوا  

أََمَرهُ ٢٤َوبَْينََما َكانُوا يَْصُرُخوَن َويَْنِزُعوَن ثِيَابَُهْم َويَْرُموَن َرَمادَاً فِي الَهَواِء, ٢٣يَِعيَش! 
َمَع َجْلٍد َحتَّى يَْعِرَف لِ  يَْستَْجِوبُوهُ  ئِيُس أَْن يُْحَضَر إِلَى القَْلعَِة, َوأََمَر أَْن  الرَّ يِّدُ  َماذَا  السَّ

َهَكذَا ِضدَّهُ.   يَْصُرُخوَن  الِمئَِة  ٢٥َكانُوا  ِلَرئِيِس  بُولُُس  قَاَل  بُِسيُوٍر  يَْربُِطونَهُ  ُهْم  َوبَْينََما 
ُمدَاٍن؟   َغْيَر  ُروَمانِيَّاً  َرُجَالً  تَْجِلدَ  أَْن  لََك  َمْشُروعٌ  ُهَو  َهْل  بَِجانِبِِه:  ِعْندََما  وَ   ٢٦الَواقِِف 

ئِيَس القَائِدَ قَائَِالً: اِْحذَْر  َهَذائَِة  َسِمَع قَائِدُ المِ  ُجَل هُ تَْفعَلُ   َما, دََخَل َوأَْخبََر الرَّ ! ِألَنَّ َهذَا الرَّ
  . ؟ فَقَاَل: نَعَْم. ٢٧ُروَمانِيٌّ ئِيُس القَائِدُ َوقَاَل لَهُ: أَْخبِْرنِي َهْل أَْنَت ُروَمانِيٌّ ِحينََها أَتَى الرَّ

أَ ٢٨ ئِيُس القَائِدُ  يَّةَ. َوبُولُُس قَاَل: َولَِكْن أَنَا  َوالرَّ أَنَا اِْقتَنَْيُت َهِذِه الُحّرِ َجاَب: بَِمْبلَغٍ َعِظيٍم 
ئِيُس القَائِدُ َكاَن  ٢٩ فِيهَا.ُوِلْدُت  ِحينََها اِْبتَعَدَ الَِّذيَن َكانُوا يَْستَْجِوبُونَهُ َعْنهُ فِي الَحاِل, َوالرَّ

.َكاَن قَْد قَيَّدَهُ َوِألَنَّهُ  ,َف أَنَّهُ ُروَمانِيٌّ َخائِفَاً أَْيَضاً ِعْندََما َعرَ 
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  َأَمامَ الَمْجِلِس 
بَاحِ, ِألَنَّهُ َكاَن يُِريدُ أَْن يَْعِرَف يَقِ ٣٠ َم بَِها ِمْن قِبَِل اليَُهوِد, يَن األَْشيَاِء الَّتِي اِتُّهِ َوفِي الصَّ

َوأَْوَصى   ِربَاِطِه  ِمْن  فَكَّهُ  بُولَُس    قَادَةَ ُهَو  َوأَْنَزَل  يَْحُضُروا,  أَْن  الَمْجِلِس  َوُكلُّ  الَكَهنَِة 
 َوأَْوقَفَهُ أََماَمُهْم.  

 األصَحاُح الثَّاِلُث َواْلِعْشُرونَ 

ُق  َوبُولُ ١ َجاُل    َأيُّهَا  الَمْجِلِس قَاَل:إِلَى  ُس َوُهَو يَُحدِّ اِإلْخَوةُ, أَنَا ِعْشُت بُِكّلِ َضِميٍر  وَ الّرِ
فَأََمَر َرئِيُس الَكَهنَِة َحنَانِيَا الَواقِِفيَن بَِجاِنبِِه أَْن يَْضِربُوهُ  ٢َصاِلحٍ أََماَم هللاَ إِلَى َهذَا اليَْوِم.  

 ُس ِلتَْحُكَم  ـتَْجلِ   فََهلْ ,    دَاُر الُمْبيَضُّ يَْضِربَُك أَيَُّها الجِّ ـ: هللاُ سَ   فَقَاَل بُولُُس لَهُ   ٣.    َعلَى الفَمِ 
الشَِّريعَةِ  َحَسَب  أُْضَرَب    ,َعلَيَّ  أَْن  ً َوتَأُمُر  أَتَْشتُِم  ٤  ؟ِللشَِّريعَةِ   ِخَالفَا قَالُوا:  َوالَواقِفُوَن 

ِحينََها قَاَل بُولُُس: أَنَا لَْم أَْعِرْف أَيَُّها اِإلْخَوةُ أَنَّهُ َكاَن َرئِيَس الَكَهنَِة,  ٥َرئِيَس َكَهنَِة هللاِ؟  
 َرَك بُولُُس أَنَّ ُجْزءً َولَِكْن ِعْندََما أَدْ ٦َحاِكِم َشْعبَِك».    َعلَىِألَنَّهُ َمْكتُوٌب: «َال تَتََكلَّْم بِالشَّّرِ  

ِمنَ  الَمْجِلِس:    َكاَن  فِي  َصَرَخ  ُهَو  يِسيِّيَن,  الِفّرِ ِمَن  َواآلَخُر  دُّوقِيِّيَن,  َجاُل   َأيُّهَاالصُّ الّرِ
يِسّيٍ اِإلْخَوةُ, أَنَ وَ  يِسيٌّ ِاْبُن فِّرِ َواِب. . ِمْن أَْجِل َرَجاِء قِيَاَمِة األَْمَواِت أَنَا دُِعيُت ِلِالْستِجْ ا فِّرِ
دُّوقِيِّيَن, َوالَجَماَعةُ اِْنقََسَمْت.  ٧ يِسيِّيَن َوالصُّ ِألَنَّ  ٨َوِعْندََما قَاَل َهذَا, نََشأَ ِصَراعٌ بَْيَن الِفّرِ

يِسيِّيَن   الِفّرِ َولَِكنَّ  ُروٌح,  َوَال  َمَالٌك  َوَال  قِيَاَمةٌ  ُهنَاَك  يُوَجدُ  َال  أَنَّهُ  يَقُولُوَن  وقِيِّيَن  الِصدِّ
  . يِسيِّيَن قَاُموا َوتََجادَلُوا قَائِِليَن:  ٩يَْعتَِرفُوَن بِالُكّلِ َوَكاَن ُهنَاَك ُصَراٌخ َعِظيٌم, َوَكتَبَةُ الِفّرِ

ُجِل. َولَِكن إِْن َكاَن ُروٌح أَْو َمَالٌك قَْد تََكلََّم  نَْحُن   اً فِي َهذَا الرَّ فَدَُعونَا َال    إِلَْيهِ َال نَِجدُ َشرَّ
َق  -َوِعْندََما نََشأَ هُنَاَك ِخَالٌف َعِظيٌم, أََمَر الَرئِيُس القَائِدُ  ١٠نَُحاِرِب هللاَ!   أَْن يَُمزَّ َخائِفَاً 

ةِ ِمْن بَْينِِهْم, َوأَْن يَْجِلبُوهُ   - ْن َطِريِقِهمْ بُولُُس إِلَى قَِطعٍ عَ  الُجنُودَ أَْن يَْنِزلُوا َويَأُخذُوهُ بِالقُوَّ
بُّ َواقِفَاً بَِجانِبِِه َوقَاَل: «١١إِلَى القَْلعَِة.   ْع يَاَوفِي الَّلْيلَِة التَّاِليَِة َكاَن الرَّ بُولَُس, ِألَنَّهُ    تََشجَّ

  . » َهَكذَا يَِجُب أَْن تَْشَهَد أَْيَضاً فِي ُروَما ,َعنِّي فِي أُوُرَشِليمَ  َشِهْدتَ  كَ َكَما أَنَّ 

  

  الُمَؤاَمَرُة ِلَقْتِل بُوُلسَ 
وا َمعَاً َوَربَُطوا أَْنفَُسُهْم تَْحَت لَْعنٍَة, قَائِِليَن  تَآَمرُ بَْعٌض ِمَن اليَُهوِد  َوِعْندََما َكاَن النََّهاُر,  ١٢

بُولَُس.   يَْقتُلُوا  يَْشَربُوا َحتَّى  َولَْن  يَأُكلُوا  لَْن  َكانُوا وَ ١٣أَنَُّهْم  الُمَؤاَمَرةَ  َهِذِه  دَبَُّروا  الَِّذيَن 
لشُّيُوخِ َوقَالُوا: نَْحُن َربَْطنَا أَْنفَُسنَا تَْحتَ الَكَهنَِة َوا  قَادَةِ َوُهْم أَتَوا إِلَى  ١٤  .أَْكثََر ِمْن أَْربَِعينَ 
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أَِشيُروا ِلذَِلَك اآلَن  ١٥لَْعنٍَة َعِظيَمٍة أَنَّنَا لَْن نَأُكَل أَيَّ َشْيٍء َحتَّى نَُكوَن قَْد قَتَْلنَا بُولَُس.   
  تَْسأَلُوا َعنْ َمَع الَمْجِلِس َعلَى الَرئِيِس القَائِِد أَْن يَْجِلبَهُ إٍلَْيُكْم فِي الغَِد, َكأَنَُّكْم تُِريدُوَن أَْن  

وَ أَْكثََر    بِِدقَّةٍ   َشْيئٍ  َسنَُكونُ بُِخُصوِصِه.  اِْقتََرَب  قَْد  يَُكوُن  ِلقَ   نَْحنُ   ِعْندََما  تِْلِه.  َجاِهِزيَن 
ذََهَب َودََخَل إِلَى القَْلعَِة َوأَْخبََر بُولَُس.  تََربُِّصِهْم بِِه,  َوِعْندََما َسِمَع اِْبُن أُْخِت بُولَُس َعنْ ١٦
ئِيِس ال  اَوِعْندََها دَعَ ١٧ قَائِِد, بُولُُس أََحدَ قَادَةِ الِمئَِة إِلَْيِه َوقَاَل: اِْجلُبُوا َهذَا الشَّابَّ إِلَى الرَّ
ً نَّ ِعْندَهُ َشيْ ِألَ  ئِيِس القَائِِد َوقَاَل: بُولُُس السَِّجيُن    َوَهَكذَا أََخذَهُ ١٨َما ِليُْخبَِرهُ بِِه.    ئَا َوَجلَبَهُ ِللرَّ

لََك.  ِليَقُولَهُ  َما  َشْيٌء  لَدَْيِه  الَِّذي  إِلَْيَك,  الشَّابَّ  َهذَا  أَْجِلَب  أَْن  ِمنِّي  َوَطلََب  إِلَْيِه  دََعانِي 
ئِيُس القَائِدُ بِيَِدِه  ِحين١٩َ يٍَّة َوَسأَلَهُ: َماَمعَهُ  َوذََهَب  َها أََخَذهُ الرَّ ِلتُْخبَِرنِي    ذَا لَدَْيكَ َجاِنبَاً بِِسّرِ

َوُهَو قَاَل: اليَُهودُ قَْد اِتَّفَقُوا أَْن يَْطلُبُوا ِمْنَك أَْن تُْحِضَر بُولَُس َغدَاً إِلَى الَمْجِلِس, ٢٠بِِه؟  
َولَِكْن َال تَْخَضْع لَُهْم, ِألَنَّ أَْكثََر ِمْن  ٢١يُِريدُوَن أَْن يَْسأَلُوهُ َعْن َشْيٍء بِِدقٍَّة أَْكثََر.  َكأَنَُّهْم  

َربُوا  أَْربَِعيَن َرُجَالً ِمْنُهْم يَتََربَُّص بِِه, َوُهْم قَْد َرَبُطوا أَْنفَُسُهْم بِقََسٍم أَنَُّهْم لَْن يَأُكلُوا أَْو يَشْ 
ِمْنَك.  َحتَّى يَُك  َوُمْنتَِظُروَن َوْعدَاً  ئِيُس ٢٢ونُوا قَْد قَتَلُوهُ. َواآلَن ُهْم ُمْستَِعدُّوَن  فََجعََل الرَّ

  . ْظَهْرَت ِلَي َهِذِه األَْشيَاءَ َال تُْخبِْر أَيَّ َرُجٍل أَنََّك أَ  :َقائَِالً القَائِدُ الشَّابَّ يُغَاِدُر َوأََمَرهُ 

  
  بُوُلُس يُؤَخُذ إَِلى َقْيَصِريََّة  

ِمئٍَة قَائَِالً: َجهِّ   اَوهَُو دَعَ ٢٣ ِليَْذَهبُوا  ا مِ زَ إِلَْيِه قَائِدَي  قَْيَصِريَّةَ, َوَسْبِعيَن  إِلَى  ئَتَي ُجْنِدّيٍ 
َماحِ ِعْندَ السَّاَعِة الثَّاِلثَِة لَْيَالً.   دََوابَّاً ِليُْجِلُسوا   َلُهمْ     ارَ َوَوفِّ ٢٤فَاِرَساً, َوِمئَتَْيِن ِمْن َحاِمِلي الّرِ

َوُهَو َكتََب ِرَسالَةً َحَسَب َهِذِه الطَِّريقَِة:  ٢٥ولَُس, َوأَْحِضَراهُ إِلَى فِيِليْكَس الَحاِكِم. َعلَْيَها بُ 
فِيعِ ِجدَّا فِيِليْكُس, تَِحيَّةٌ.  ٢٦ ُجُل أُْمِسَك ِمَن  ٢٧«ُكلُوِديُوُس ِليِسيَاُس, إِلَى الَحاِكِم الرَّ َهذَا الرَّ

قِ  ِمْن  َسيُْقتَُل  َوَكاَن  َكاَن  اليَُهوِد  أَنَّهُ  فَِهْمُت  ِألَنِّي  َوَخلَّْصتُهُ,  بَِجْيٍش  أَتَْيُت  ِحينََها  بَِلِهْم. 
إِلَى  ٢٨ُروَمانِيَّاً.   أَْحَضَرتْهُ  بِِه,  يَتَِّهُمونَهُ  َكانُوا  الَِّذي  السَّبَِب  َمْعِرفَةَ  أََرْدُت  َوِعْندََما 
لَْم يََضعُوا َشْيئَاً   ُهمْ نَّ َمَسائَِل ِمْن َشِريعَتِِهْم. َولَكِ   َوأَْدَرْكُت أَنَّهُ ُمتََّهٌم بُِخُصوِص ٢٩َمْجِلِسِهْم,  

القُيُودَ.   أَْو  الَمْوَت  يَْستَِحقُّ  َيتََربَُّصوَن ٣٠َعَلْيِه  َكانُوا  اليَُهودَ  أَنَّ  َكْيَف  أُْخبِْرُت  َوِعْندََما 
ُمبَاَشَرةً   أَْرَسْلُت  أَنَا  ُجِل,  َما    إِلَْيكَ بِالرَّ يَقُولُوا  أَْن  أَْيَضاً  ُمتَِّهِميِه  َعلَْيِه   دَْيِهمْ لَ َوأَْوَصْيُت 

َودَاَعاً».   إِلَى  ٣١أََماَمَك.  الَّلْيِل  فِي  َوأَْحَضُروهُ  أُِمُروا,  َكَما  بُولَُس  الُجنُودُ  أََخذَ  ِحينََها 
بَاحِ تََرُكوا الفُْرَساَن ِليَْذَهبُوا مَ ٣٢أَْنِتيبَاتُُرَس.   َوُهْم ٣٣عَهُ, َوَرِجعُوا إِلَى القَْلعَِة.  َوفِي الصَّ

َسالَةَ إِلَى الَحاِكِم, أَْحَضُروا بُولَُس أََماَمهُ  ِعْندََما أَتَوا إِلَى قَْيَصِريَّةَ وَ  أَْيَضاً.  َسلَُّموا الّرِ
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الَحاِكُم  ٣٤  قََرأَ  سَاَلةَ َوْعْندََما  َوعِ   الّرِ َكاَن,  هَُو  ُمقَاَطعٍَة  أَيَِّة  ِمْن  ِمْن َسأََل  أَنَّهُ  فَِهَم  ْندََما 
أَْن يُْحفََظ فِي    ُموَك أَْيَضاً. َوُهَو أََمرَ قَاَل: أَنَا َسْوَف أَْسَمعَُك ِعْندََما يَأتِي ُمتَّهَ ٣٥ِكيِليِكيَّةَ,  

  قَاَعِة الُحْكِم ِلِهيُرودَُس. 

ابُع َواْلِعشُرونَ   األصَحاُح الرَّ

  بُوُلُس يُْفَحُص َأَمامَ فِيِليْكَس  
 تِْرتِلُّوَس,ِاْسُمهُ   ُمَحاٍم ُمعَيَّنٍ وَ َوبَْعدَ َخْمَسِة أَيَّاٍم, نََزَل َحنَاِنيَا َرئِيُس الَكَهنَِة َمَع الشُيُوخِ  ١

نََظَراً أَنَّنَا  ٣َوِعْندََما دُِعَي بَدَأ تِْرتِلُّوَس يَْشتَِكي َعلَْيِه قَائَِالً:  ٢الَِّذي أَْبلََغ الَحاِكُم َعْن بُولَُس.  
َوأَنَّ   َعِظيٍم,  بُِهدُوٍء  نَْستَْمتُِع  َجيِّدَةً بَِسبَبَِك  لِ   إِْصَالَحاٍت  فُِعلَْت  َطِريِق قَْد  َعْن  ِة  األُمَّ َهِذِه 

َوفِي ُكّلِ األََماِكِن يَا فِيلِ تَْوفِيِرَك, نَْحُن نَْقبَلَُك بُِكّلِ ُشْكٍر دَا َولَِكْن ٤النَِّبيُل ِجدَّاً.    سُ كْ يئَِماً 
ِألَنَّنَا  ٥بَِرأفَتَِك َكِلَماٍت قَِليلَةً.  َحتَّى َال أَُكوَن ُمْضِجَراً لََك أَْكثََر, أَْطلُُب ِمْنَك أَْن تَْسَمَع ِمنَّا  

اً َوُمَسبِّبَاً ِللفِ  ُجَل َسامَّ ائِدَاً ِلَمْذَهِب تْنَِة َما بَْيَن َجِميعِ اليَُهوِد فِي ُكّلِ العَالَِم, َوقَ َوَجْدنَا َهذَا الرَّ
َس  الَِّذي  ٦  ,النََّصاَرى الَهْيَكَل, َوأََخْذنَاهُ نَْحُن َوُكنَّا نُِريدُ أَْن نَْحُكَم َعلَْيِه  َحاَوَل أَْيَضاً أَْن يُنَّجِ

ئِيَس القَائِدَ ِليِسيَاُس أَتَى َوبِعُْنٍف َعِظيٍم أََخذَهُ ِمْن بَْيِن أَْيِدينَا, ٧َحَسَب َشِريعَتِنَا,   َولَِكنَّ الرَّ
ْجَوابَِك تَْستَِطيُع أَْن تَْعِرَف َعْن ُكّلِ َهِذِه األَْشيَاِء  ُموِصيَاً ُمتََّهِميِه أَْن يَأتُوا إِلَْيَك, َوبَْعدَ اِْستِ ٨

َِّهُمهُ بَِها.   ِحينََها أََجاَب ١٠َواليَُهودُ أَْيَضاً َوافَقُوا قَائِِليَن أَنَّ َهِذِه األَْشيَاَء ِهَي َهَكذَا.  ٩الَّتِي نَت
أَنََّك ُكْنَت ِلِسنِيَن َكثِيَرةٍ    َجيِّدَاً َم: ِألَنِّي أَْعلَُم  يَتََكلَّ   أَنْ   هِ إِلَيْ َكاَن الَحاِكُم قَْد أََشاَر    بُولُُس, بَْعدََما

ِلهَ  ِة, فَأَنَا أُِجيبُ َحاِكَماً  بِفََرحٍ أَْكثَرَ   ِذِه األُمَّ نَْفِسي  لَْم َحتَّى تَْستَِطيَع أَ ١١  ,َعْن  أَنَّهُ  ْن تَْفَهَم 
َوُهْم لَْم يَِجدُونِي  ١٢ْدُت إِلَى أُوُرَشِليَم ِألَْعبُدَ.  َصعَ ْن  أَ فَقَْط ُمْنذُ  ثْنَا َعَشَر يَْوَماً  اِ   إِالَّ   يَْمِض 

َوَال ١٣فِي الَهْيَكِل ُمَخاِلفَاً أَيَّ َرُجٍل, َوَال ُمَهيَِّجاً الشَّْعَب, َال فِي الَمَجاِمعِ َوَال فِي الَمِدينَِة.  
َولَِكنِّي بَِهذَا أَْعتَِرُف لََك: أَنَّني َحَسَب  ١٤بَِها.    يَْستَِطيعُوَن أَْن يُثْبِتُوا األَْشيَاَء الَّتِي يَتَِّهُمونَنِي

بُِكّلِ األَْشيَاِء الَمْكتُوبَِة    الطَِّريِق الَِّذي يَْدُعونَهُ: َهْرَطقَةً, َهَكذَا أَنَا أَْعبُدُ  إِلَهَ آبَائِي ُمؤِمنَاً 
هُ َسيَُكوُن أَنَّ   -الَِّذيَن يَْقبَلُونَهُ ُهْم أَْنفُُسُهمْ -َوِعْنِدي َرَجاٌء تَِجاهَ هللاِ  ١٥فِي الَشِريعَِة َواألَْنبِيَاِء.  

ُن نَْفِسي أَْن يَُكوَن ِلَي  َوفِ ١٦ِمَن األَْمَواِت ِلألَْبَراِر َواألَْشَراِر.    ُهنَاَك قِيَاَمةٌ  ي َهذَا أَنَا أَُمّرِ
َواآلَن بَْعدَ ِسنِيَن َكِثيَرةٍ أَتَْيُت ِألَْجِلَب  ١٧دَائَِماً َضِميٌر َخاٍل ِمَن العَثََراِت تَِجاهَ هللاِ َوالنَّاُس.  

تِي َوتَْقِدَماٍت,  َراً فِي الَهْيَكِل,  نُوَن ِمْن َوُهنَاَك َوَجدَنِي يَُهودٌ ُمعَيَّ ١٨َعَطايَا ِألُمَّ آِسيَا, ُمتََطّهِ
بِ  َوَال  َجْمعٍ  َمَع  لَ ١٩َشغٍَب.  لَْيَس  َكاَن  إِْن  فَْليَْعتَِرُضوا  أََماَمَك,  ُهنَا  َشْيٌء   دَْيِهمْ َوُهْم اآلَن 

 . يٍر فِيَّ  ُهنَاَوإِْن َال, فَدَْعُهْم يَقُولُوَن ٢٠َعلَيَّ بَْينََما أَقِفُ  إِْن َكانُوا قَْد َوَجدُوا أَيَّ َعَمٍل ِشّرِ
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ْوِت الَواِحِد الَِّذي َصَرْختُهُ أَنَا َواقِفَاً فِيَما  ٢١أََماَم الَمْجِلِس,    إِالَّ إِْن َكاَن ِمْن أَْجِل َهذَا الصَّ
َوِعْندََما  ٢٢بَْينَُهْم: بِالنِّْسبَِة ِلِقيَاَمِة األَْمَواِت أَنَا َمْدُعوٌّ ِلِالْستِْجَواِب َعْن َطِريِقُكْم َهذَا اليَْوَم.  

لَُهْم َوقَاَل: ِعْندََما يَْنِزُل    َهَذاَسِمَع فِيِليْكُس َهِذِه األَْشيَاَء, َولَهُ فَْهٌم َكاِمٌل َعِن   الطَِّريِق, أَجَّ
ُكلَّهُ.   َمْوُضوَعُكْم  أَْعِرُف  َسْوَف  أَنَا  القَائِدُ  ئِيُس  الرَّ أَْن  ٢٣ِليِسيَاَس  الِمئَِة  قَائِدَ  أََمَر  َوُهَو 

يَّةَ, َوأَالَّ َظ بُولَُس وَ يَْحفَ  أَْن يَْخِدَمهُ أَْو يَأتَِي إِلَْيِه.   ِمنْ   ِمْن أَْقِربَائِهِ   أََحدَاً  يَْمنََع  يُْعِطيِه الُحّرِ
, الَّ ٢٤  أَْرَسلَ   يَُهوِديَّةً,  تِي َكانَْت  َوبَْعدَ أَيَّاٍم ُمعَيَّنٍَة ِعْندََما َكاَن فِيِليْكُس َمَع َزْوَجتِِه ْدُروِسيالَّ

َوهَُو تََجادََل َمعَهُ َعِن البِّرِ َوَضْبِط النَّْفِس  ٢٥ِلبُولَُس َوَسِمعَهُ بُِخُصوِص اِإليَماِن بِالَمِسيحِ.  
َوْقٌت الِعْندََما يَُكوُن    .: اِْذَهْب اآلَن فِي َطِريِقكَ ْكُس َوأََجابَ ي َوالدَّْينُونَِة القَاِدَمِة, فََرَجَف فِيلِ 

ً نَاِسب مُ  بُولُُس نُقُودَاً َحتَّى يُْطِلقَهُ,   هُ َوهَُو َكاَن يَْرُجو أَْيَضاً أَْن يُْعِطيَ ٢٦َسْوَف أَْدُعوَك.  ِلَي    ا
إِلَْيِه أَْكثََر َوتََكلََّم َمعَهُ.   أَْرَسَل  َمَكاَن  ٢٧ِلذَِلَك  بُوُرِكيوَس فِْستُوَس  أََخذَ  َسنَتَْيِن  بَْعدَ  َولَِكْن 

  ِليْكُس َوُهَو َعاِزٌم أَْن يُِسرَّ اليَُهودَ, تََرَك بُولَُس َمْربُوَطاً.  فِيِليْكَس. َوفِي

 
 األصَحاُح اْلَخاِمُس َواْلِعْشُرونَ 

  وُلُس يُْفَحُص َأَمامَ فِْستُوَس بُ 
أُوُرَشِليَم.  ١ إِلَى  القَْيَصِريَِّة  ِمَن  نََزَل  أَيَّاٍم  ثََالثَِة  بَْعدَ  الِوَاليَِة  إِلَى  فِْستُوَس  أَتَى  َوِعْندََما 
ِخْدَمةً َوأََرادُوا  ٣ْن بُولَُس, َوَطلَبُوا ِمْنهُ,  عَ   َؤَساُء اليَُهودِ ْعلََمهُ َرئِيُس الَكَهنَِة َورُ ِحينَئٍِذ أَ ٢

بُولَُس: ِليَْقتُلُوهُ.    ِضدَّ  الطَِّريِق  فِي  ُمتََربِِّصيَن  أُوُرَشِليَم,  إِلَى  إِلَْيِهْم  يُْرِسلَهُ  َولَِكْن  ٤أَْن 
َوُهَو  ٥فِْستُوَس أََجاَب أَنَّ بُولَُس يَِجُب أَْن يُْحفََظ فِي َقْيَصِريَّةَ, َوأَنَّهُ نَْفسُهُ َسيُغَاِدُر قَِريبَاً. 

ُجَل إِْن َكاَن فِيِه  قَاَل ِلذَِلَك: الَِّذيَن يَْستَِطيعُوَن ِمْنُكْم, دَْعُهْم يَْنِزلُوا َمِعي َوَيتَِّهُموا َهذَا الرَّ
.  أَ  َوِعْندََما بَِقَي فِيَما بَْينَُهْم أَْكثََر ِمْن َعْشَرةِ أَيَّاٍم, نََزَل إِلَى قَْيَصِريَّةَ. َوفِي اليَْوِم ٦يُّ َشّرٍ

الُحْكمِ   ,الثَّانِي ُكْرِسّيِ  َعلَى  بُولَُس.    ,َجاِلَساً  يُْحَضَر  أَْن  َوقََف ٧أََمَر  أَتَى,  ِعْندََما  َوُهَو 
الَِّذيَن كَ  َشَكاِوي َكثِيَرةً    ِضدَّ بُولُسَ انُوا قَْد نََزلُوا ِمْن أُوُرَشِليَم َحْولَهُ, َوَوَضعُوا  اليَُهودُ 

َال ِضدَّ َشِريعَِة   :َقائِالً    هِ َكاَن هَُو يُِجيُب َعْن نَْفسِ وَ   ٨لَْم يَْستَِطيعُوا أَْن يُثْبِتُوَها.  وَ َوَشِديدَةً  
أَبَدَاً.   َشْيٍء  فِي أَّيِ  َعثَّْرُت  أَنَا  القَْيَصِر  َوَال َحتَّى ِضدَّ  َوَال ِضدَّ الَهْيَكِل,   لَِكنَّ ٩اليَُهوِد, 

اليَُهودَ   َعاِزمٌ َوهَُو    ,فِْستُوسَ  يُِسرَّ  إِلَى    بُولُسَ أََجاَب    ,أَْن  تَْصعَدَ  أَْن  تُِريدُ  َهْل  َوقَاَل: 
َولَِكنَّ بُولَُس قَاَل: أَنَا َواقٌِف ِعْندَ ١٠َم َوتَُحاَكَم ُهنَاَك َعلَى َهِذِه األَْشيَاِء أََماِمي؟  أُوُرَشِلي

كُْرِسّيِ ُحْكِم القَْيَصِر, َوُهنَا يَِجُب أَْن أَُحاَكَم. ِلليَُهوِد لَْم أَْفعَْل َشْيئَاً َسيِّئَاً, َكَما تَْعِرُف أَْنتَ 
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أَْن  ِألَنِّي  ١١َجيِّدَاً.    أَْرفُُض  فََال  الَمْوَت,  يَْستَِحقُّ  َشْيٍء  أَيَّ  فَعَْلُت  قَْد  أَْو  ُمِهينَاً  ُكْنُت  إِْن 
 ِ   أَُموَت. َولَِكْن إِْن لَْم يَكُْن ُهنَاَك أَيُّ َشْيٍء ِمَن األَْشيَاِء الَّتِي يَتَِّهُموَننِي بَِها, فََال يُْسَمُح ِألَّي

َمَع الَمْجَمعِ    فِْستُوسُ تََشاَوَر    َوِعْندََما ١٢ْم. أَنَا أَْستَأنُِف إِلَى القَْيَصِر!  َرُجٍل أَْن يَُسلَِّمنِي إِلَْيهِ 
  إِلَى القَْيَصِر َسْوَف تَْذَهُب.إَِذًا  أََجاَب: َهْل اِْستَأنَْفَت إِلَى القَْيَصِر؟

 
  الّنَِقاُش فِي َقِضيَِّة بُوُلَس  

أَيَّا١٣ الَمِلُك  َوبَْعدَ  أَتَى  ُمعَيَّنٍَة  قَْيَصِريَّةَ ْغِريبَاُس  إِ ٍم  إِلَى  ,  فِْستُوسَ ِليَُحيُّوا    َوبَْرنِيِكي 
ِألَيَّاٍم َكثِيَرةٍ, أَْعلََن  ١٤ ِك قَائَِالً: ُهنَاَك  لِ لمَ لِ َمْوُضوَع بُولَُس    فِْستُوسُ َوبَْعدََما َكانُوا هُنَاَك 

فِيلِ  َطِريِق  َعْن  القُيُوِد  فِي  تُِرَك  ُمعَيٌَّن  أَْخبََرنِ ١٥ْكَس,  يَرُجٌل  َعْنهُ  الَِّذي  الَكَهنَِة   قَادَةُ ي 
أَنَّهُ   :ُقْلتُ أََجْبتُُهْم وَ   َوأَنَا١٦َوُشيُوُخ اليَُهوِد ِعْندََما ُكْنُت فِي أُوُرَشِليَم,  َطاِلبِيَن ُحْكَماً ِضدَّهُ.  

الُمْشتََكى َعلَْيِه  وَماِنيِّيَن أَْن يَُسلُِّموا أَيَّ َرُجٍل ِليَُموَت قَْبَل أَْن يَُواِجهَ  لَْيَس ِمْن َعادَةِ الرُّ
وَ  ِلَوْجٍه,  َوْجَهاً  فُْرَصةٌ  الُمْشتَِكيَن  ِعْندَهُ  الَجِريَمِة لِ تَُكوَن  بُِخُصوِص  نَْفِسِه  َعْن  يُِجيَب 

بَاحِ َعلَى  ١٧ِه.  الَمْوُضوَعِة َعلَيْ  ِلذَِلَك ِعْندََما أَتَوا إِلَى ُهنَا, َجلَْسُت بَِال أَّيِ تَأِخيٍر فِي الصَّ
ُجلُ   رَ ْحضَ ِم, َوأََمْرُت أَْن يُ ُكْرِسّيِ الُحكْ  لَْم يَأتُوا بِأَيَّةَ    اَم الُمْشتَكُوَن َعلَْيِه,َوِعْندََما قَ ١٨.  الرَّ

 تِِهْم, عَيَّنَةٌ ِضدَّهُ َعْن ُخَرافَ َولَِكْن َكاَن لَُهْم َمَسائُِل مُ ١٩ْنُت أَْعتَِقدَُها,  تُْهَمٍة ِمَن األَْشيَاِء الَّتِي كُ 
يَُسوعُ  اِْسُمهُ  َواِحٍد  .  َوَعْن  َحيٌّ أَنَّهُ  يَُؤِكّدُ  اآلَن  َوبُولُُس  َماَت,  قَْد  َكاَن  الَِّذي  َوِألَنِّي  ٢٠, 

َهِذِه  َشَكْكُت فِي   أَْن يْذَهَب ِألُورُ   الَمَسائِِل,ِمثِْل  يُِريدُ  إِْن َكاَن  ِليَُحاَكَم ُهنَاَك  َسأَْلتُهُ  َشِليَم 
َس,  طُ ِمْن قِبَِل أُوُغسْ َحتَّى يُْسَمَع  يُْحفََظ  لِ   َما َكاَن قَْد اِْستَأنَفَ َولَِكْن ِعْندَ ٢١َهِذِه األُُموِر,    لَىعَ 

ْغِريبَاُس ِلفَْستَُس: أَنَا أُِريدُ إِ قَاَل  ِحينََها  ٢٢إِلَى القَْيَصِر.  إِلَى أَْن أُْرِسلَهُ    َجزَ أََمْرُت أَْن يُحْ 
أَْنَت َستَْسَمعُهُ.   َغدَاً  فَقَاَل:  ِبنَْفِسي.  ُجَل  الرَّ أَْسَمَع  أَْن  أَتَى ٢٣أَْيَضاً  ِعْندََما  بَاحِ  َوفِي الصَّ

ٍة َعِظيَمٍة َودََخَال إِلَى َمكَ   ْغِريبَاُس َوبَْرنِيِكيإِ  َؤَساِء بَِضجَّ الرُّ اِن اِالْستِْجَواِب َمَع القَاَدةِ 
ْغِريبَاُس, إِ قَاَل: أَيَُّها الَمِلُك    فِْستُوسُ وَ ٢٤.  فِْستُوسَ   َوُحكَّاِم الَمِدينَِة, ُجِلَب بُولَُس ِعْندَ أَْمرِ 

ُجَل   َجاِل الَحاِضِريَن ُهنَا َمعَنَا, أَْنتُْم تََرْوَن َهذَا الرَّ عِ الَِّذي َعْنهُ قَْد تَعَاَمَل ُكلُّ َجمْ َوُكلُّ الّرِ
َولَِكْن ٢٥, َصاِرِخيَن أَنَّهُ َال يَْستَِحقُّ أَْن يَِعيَش بَْعدُ.  َأْيَضاً ُهنَا  فِي أُوُرَشِليَم وَ   اليَُهوِد َمِعي

تَأنََف إِلَى أُوُغْسطَُس, أَنَا  هُ اِسْ ِحقُّ الَمْوَت, َوأَنَّهُ نَْفسُ ِعْندََما َوَجْدُت أَنَّهُ لَْم يَْفعَْل َشْيئَاً يَْستَ 
ْرُت أَْن أُْرِسلَهُ.   َوأَنَا لَْيَس ِعْنِدي َعْنهُ َشْيٌء أَِكيدٌ ِألَْكتُبَهُ ِلَسيِِّدي, ِلذَِلَك َجلَْبتُهُ أََماَمُكْم, ٢٦قَرَّ

ةٍ  َواِب َشْيٌء أَقَِدُر أَنْ ِلَي بَْعدَ اِالْستِجْ  يَُكونَ ْغِريبَاُس, َحتَّى إِ  أََماَمَك أَيَُّها الَمِلَك َوبَِخاصَّ
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َرائِِم أَْن أُْرسِ   َمْنِطِقّيِ ال  َغْيرِ   ِمنْ   َرأَْيُت أَنَّهُ   ِألَنَّنِي٢٧أَْكتِبَهُ.    َوَال أُِشيَر إِلَى الجَّ َل َسِجينَاً 
تِي   بَِها.    مٌ هَ تَّ مُ  ُهوَ  الَّ

 األصَحاُح السَّاِدُس َواْلِعْشُرونَ 

   سَ إِْغِريبَا بُوُلُس يُْفَحُص َأَمامَ 
َمْسُموٌح لََك أَْن تَتََكلََّم ِألْجِل نَْفِسَك. ِعْندََها َمدَّ بُولُُس يَدَهُ    ِلبُولَُس:  سُ قَاَل إِْغِريبَا   ئِذٍ ِعْندَ ١

نَْفِسِه:   ِألْجِل  نَْفِسي  ٢َوأََجاَب  أَْعتَبُِر  ً أَنَا  َسْوَف    َمْحُظوَظا ِألَنِّي  إِْغِريبَاُس,  الَمِلُك  أَيَُّها 
كُّلِ األَْشيَاِء الَّتِي اِتُِّهْمُت بَِها ِمْن قِبَِل  أُِجيُب ِألَْجِل نَْفِسي َهذَا اليَْوَم أََماَمَك بُِخُصوِص  

ةً  وَ   ٣اليَُهوِد.   ٌص ِبكُّلِ العَادَاِت َوالقََضايَا الَّتِي بَْيَن اليَُهوِد.   ِألَّنِي َأْعِرفُ َخاصَّ أَنََّك ُمتََخّصِ
اَك أَْن تَْسَمَعنِي بَِصْبٍر.   ي, الَِّذي َكاَن فِي البَْدِء َما َطِريُق َحيَاتِي ِمْنذُ َشبَابِ ٤ِلذَِلَك أَتََرجَّ

تِي فِي أُوُرَشِليمَ  إِْن أََرادُوا -الَِّذيَن َكانُوا يَْعِرفُوَن ُمْنذُ البِدَايَِة  ٥ُكلُّ اليَُهوِد.    هُ يَْعِرفُ   ,بَْيَن أُمَّ
ِد ِجدَّاً فِي دِ   -أَْن يَْشَهدُوا يِسّيٍ َحَسَب الَمْذَهِب الُمتََشدِّ َواآلَن أَنَا ٦يَانَتِنَا.  أَنَّنِي ِعْشُت َكِفّرِ

إِلَى آبَائِنَا.   ِذي  الَّ   الَوْعدُ َهذَا  ٧أَقُِف َوأَُحاَكُم ِمْن أَْجِل َرَجاِء الَوْعِد الَِّذي أُْعِطَي ِمَن هللاِ 
بِاْستِْمَراٍر نََهاَراً َولَْيَالً. ِمْن أَْجِل َهذَا الَوْعِد يَا  هللاَ َعَشَر, َخاِدِميَن  اثْنَ يَْرُجوهُ أَْسبَاُطنَا االِ 

ِلَماذَا يُْعتَقَدُ أَنَّهُ َشْيٌء َغْيُر َمْعقُوٍل ِعْندَُكْم أَنَّ    ٨  أَيَُّها الَمِلُك إِْغِريبَاُس أَنَا ُمتََّهٌم ِمَن اليَُهوِد.
يُِقيُم األَْمَواَت؟   اِْسِم رْ فَكَّ الَحِقيقَِة  فِي  أَنَا  ٩هللاَ  ِضدَّ  َكثِيَرةً  أَْشيَاَء  أَْفعََل  أَْن  نَْفِسي  ُت فِي 
يِسيَن أَْلقَيُت  ١٠يَُسوَع النَّاِصِرّيِ.   َوَهذَا الشَّْيُء فَعَْلتُهُ أَْيَضاً فِي أُوُرَشِليَم, َوَكِثيِريَن ِمَن الِقدِّ

ِمْن   ُسْلَطانَاً  اِْستَلَْمُت  بَْعدََما  ْجِن,  الّسِ ُكْنُت الكَ   قَادَةِ فِي  أَنَا  يُْقتَلُوَن,  َكانُوا  َوِعْندََما  َهنَِة. 
فُوا.  ١١ِضدَّهُْم.    بَِذِلكَ أُْعِطي َصْوتِي   َوأَنَا َعاقَْبتُُهْم َكثِيَراً فِي ُكّلِ َمْجَمعٍ, َوأَْجبَْرتُُهْم أَْن يَُجدِّ

َوِعْندََما ذََهْبُت  ١٢.  َخاِرِجيَّةِ الُمدُِن الأَنَا اِْضَطَهْدتُُهْم َحتَّى إِلَى    ,َوِلَكْونِي قَاِسيَاً ِجدَّاً ِضدَُّهمْ 
فِي النََّهاِر أَيَُّها الَمِلُك, َرأَْيُت نُوَراً ُمْشِرقَاً  ١٣الَكَهنَِة,    قَادَةِ إِلَى ِدَمْشَق بُِسْلَطاٍن َوَوِصيٍَّة ِمْن  

َوِعْندََما َسقَْطنَا ُكلُنَا  ١٤  َوالُمْرتَِحِليَن َمِعي.  ِمَن السََّماِء يَفُوُق ُسُطوَع الشَّْمِس َحْوِلي أَنَا
بِ  يَُكلُِّمنِي  َصْوتَاً  َسِمْعُت  األَْرِض,  «  ِعْبِرّيِ ال  َسانِ ِلّ الَعلَى  َشاُولُ قَائَِالً:  ِلَماذَا   ,َشاُوُل 

الَمنَاِخسَ إِنَُّه  تَْضَطِهُدنِي؟   تَْرفَُس  أَْن  َعلَْيَك  ؟  ١٥».  َصْعٌب  يَا َربُّ أَْنَت  قُْلُت: َمْن  َوأَنَا 
لَِكْن قُْم َوقِْف َعلَى قََدَمْيَك, ِألَنِّي َظَهْرُت لََك ١٦أََنا يَُسوُع الَِّذي تَْضَطِهُدهُ.  َوُهَو قَاَل: «

 تِْلَك األَْشيَاءِ   لَىِلَهذَا القَْصِد: أَْن أَْجَعلََك َخاِدَماً َوَشاِهَداً َعلَى األَْشَياِء الَّتِي َرأَْيَت َوعَ 
األَُمِم الَّذيَن أُْرِسلَُك اآلَن   ِمنَ ُمْنِقذَاً إِيَّاَك ِمَن الشَّْعِب, وَ ١٧  فِيَها,َك  الَّتِي َسْوَف أَْظَهُر لَ 

لَُهْم ِمَن الظََّالِم ِإلَى النُّوِر, وَ وَ ِلتَْفتََح ُعيُونَُهْم,  ١٨ِإلَْيِهْم,   ِة الشَّْيَطاِن ِإلَى هللاِ قُ   ِمنْ ِلتَُحّوِ  ,وَّ



٢٤٧ ُسِل                                                                                       ٢٧٬٢٦أَْعَماُل الرُّ
 

 , 

ِباِإليَماِن الَِّذي فِيَّ َحتَّى يَنَالُوا   َما بَْيَن الَِّذيَن قَْد تَقَدَُّسوا  ».  غُْفَراَن الَخَطايَا, َوِميَراثَاً 
ؤيَا السََّماِويَِّة,  أَنَا لَْم يَُّها الَمِلُك إِْغِريبَاُس, أَ َوَهَكذَا ١٩  بَْل أَْظَهْرتُ ٢٠أَُكْن َغْيَر َطائعٍ ِللرُّ

َالً ِللَِّذيَن فِي ِدَمشْ  َق, َوأُوُرَشِليَم, َوُكّلِ أَْنَحاِء اليَُهوِديَِّة, َوِلألَُمِم أَْن َيتُوبُوا َويَْرِجعُوا إِلَى أَوَّ
ِمْن أَْجِل َهِذِه األَْسبَاِب, أَْمَسَكنِي اليَُهودُ فِي الَهْيَكِل  ٢١هللاِ, َويَْعَملُوا أَْعَماَالً تِِليُق بِالتَّْوبَِة.  

َوإِْذ اِْستَلَْمُت ِلذَِلَك َعْونَاً ِمَن هللاِ, أَْستَِمرُّ إِلَى َهذَا اليَْوِم َشاِهدَاً  ٢٢  َوأََرادُوا أَْن يَْقتُلُونِي.
أَيَّ أَْشيَاَء أُْخَرى, إِالَّ تِْلَك الَّتِي قَاَل األَْنبِيَاُء َوُموَسى أَنََّها    لعَُظَماِء, َغْيَر قَائِلٍ ِللبَُسَطاِء َوا

َل القَائِِميَن ِمَن األَْمَواِت,  أَنَّ الَمِسي٢٣َسْوَف تَْحُصُل:   َسيُْظِهُر  وَ َح َسيَتَأَلَُّم, َوأَنَّهُ َسيَُكوُن أَوَّ
نَْفِسِه, قَالَ ٢٤ألَُمِم.  لِ لشَّْعِب وَ لِ نُوَراً   يَتََكلَُّم ِألَْجِل  بَِصْوٍت َصاِخٍب:   فِْستُوسُ   َوبَْينََما هَُو 

َمْجنُونَاً    َولَِكنَّهُ قَاَل: أَنَا لَْستُ ٢٥ قَْد َجعَلََك َمْجنُونَاً.  بُولُُس أَْنَت قَْد ُجنِْنَت! التَْعِليُم الَكثِيرُ 
فِيعُ  َزانَِة.  فِْستُوسُ   أَيَُّها الرَّ بَِكِلَماِت الَحّقِ َوالرَّ أَتََكلَُّم  بَْل  َهِذِه ٢٦,  يَْعِرُف ُكلَّ  الَمِلَك  ِألَنَّ 

َال َشْيَء ِمْن َهِذِه األَْشيَاِء أُْخِفيَ  بَِصَراَحٍة, ِألَنِّي ُمْقتَنٌِع أَنَّهُ    األَْشيَاِء الَّتِي أَقُولَُها أََماَمهُ 
َهْل تُؤِمُن بِاألَْنبِيَاِء؟   , سُ أَيَُّها الَمِلُك أَْغِريبَا٢٧َعْنهُ, ِألَنَّ َهذَا الشَّْيَء لَْم يُْفعَْل فِي َزاِويٍَة.  

تُؤِمُن.   أَّنََّك  أَْعِرُف  أَِصيَر  ٢٨أَنَا  أَْن  تُْقنِعُنِي  قَِليٍل  بَْعدَ  ِلبُولَُس:  إِْغِريبَاُس  قَاَل  ِعْندََها 
نِي  ونَ يَْسَمعُ   ِذينَ الَّ َت فَقَْط, بَْل أَنَّ كُلَّ  َوبُولُُس قَاَل: أَنَا أُِريدُ ِمَن هللاِ أَنَّهُ لَيَس أَنْ ٢٩َمِسيِحيَّاً!  

يَُكونُ  القُيُودَ.    ونَ اليَْوَم  َهِذِه  َعدَا  َما  أَنَا,  َهكَ ٣٠َكَما  تََكلََّم  َوالَحاِكمُ َوِعْندََما  الَمِلُك  قَاَم   ذَا, 
يَن: َهذَا  تََكلَُّموا بَْيَن بَْعِضِهْم قَائِلِ ُهْم َوِعْندََما ذََهبُوا َجانِبَاً ٣١  .َوبِْرنِيِكي َوالَجاِلُسوَن َمعَُهمْ 

ُجُل َال  ِفْستُوَس: َكاَن  لِ ِعْندََها قَاَل إِْغِريبَاُس  ٣٢يَْفعَُل َشْيئَاً يَْستَِحقُّ الَمْوَت أَْو القُيُودَ.    الرَّ
يَّة لَْو لَْم يَْستَأنِْف إِلَى  ُجُل إِلَى الُحّرِ   .قَْيَصرِ الِمَن الُمْمِكِن أَْن يُْطلََق َهذَا الرَّ

 
 السَّابُع َواْلِعْشُرونَ  األصَحاح

  بُوُلُس يُْرسَُل إَِلى ُروَما  
َر  وَ ١ قُّرِ َسلَّ ِعْندََما  هُْم  إِيَطاِليَا,  إِلَى  نُْبِحَر  إِلَى  أَْن  ُمعَيَّنِيَن  آَخِريَن  َوُسَجنَاَء  بُولَُس  ُموا 

أُوُغْسُطَس.    َشْخٍص  َكتِيبَِة  ِمْن  ِمئٍَة  قَائِدُ  يُوْليُوَس,  َسفِ ٢يُْدَعى  إِلَى  ِمْن  َودَاِخِليَن  ينٍَة 
آِسيَا,    أَْدَراِميَت, َشَواِطِئ  َطِريِق  َعْن  نُْبِحَر  أَْن  قَاِصِديَن  ِاْسُمهُ   َوَواِحدٌ اِْنَطلَْقنَا 

َكاَن َمعَنَا.   تَسالُوِنيِكي  َمْقدُونِيٌّ ِمْن  إِلَى   تَّاِليال  اليَْومِ َوفِي  ٣إِِرْستَاُرُكوَس  نَْحُن َوَصْلنَا 
َوأَعْ  بِعَْدٍل,  بُولَُس  َعاَمَل  َويُوِليُوُس  ِليُْنِعَش  َصْيدَا,  أَْصِدقَائِِه  إِلَى  يَْذَهَب  أَْن  يَّةً  ُحّرِ َطاهُ 

يَاَح َكانَْت ُمَضادَّةً.  أَْبَحْرنَا تَْحَت قُْبُرصَ   ,  ْنَطلَْقنَا ِمْن ُهنَاكَ ِعْندََما اِ   وَ   ٤.    نَْفَسهُ  , ِألَنَّ الّرِ
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َوُهنَاَك  ٦ِمْن ِليكيَةَ.  َمِدينٍَة  أَتَْينَا إِلَى ِميَرا,    َر بَْحَر ِكيِليِكيَّةَ َوبَْمِفيِليَّةَ,َوِعْندََما أَْبَحْرنَا َعبْ ٥
َوِعْندََما  ٧َوَجدَ قَائِدُ الِمئَِة َسِفينَةً ِمَن اِإلْسَكْندَِريَِّة تُْبِحُر إِلَى إِيَطاِليَا, َوُهَو َوَضعَنَا ُهنَاَك.  

يَح لَْم تَْسَمْح لَنَاُكنَّا قَْد أَْبَحْرنَا بِبُْطٍئ أَيَّاَماً َكثِيَرةً, َواِْقتََرْبنَ  , ا بُِجْهٍد ِمْن ِكيْندَُس, َوِألَنَّ الّرِ
يَن ُهنَاَك بُِجْهٍد, أَتَْينَا إِلَى َمَكاٍن يُْدَعى السََّواِحُل  ٨أَْبَحْرنَا تَْحَت َكِريتَا أََماَم َسلَُمونِي.   َوَماِرّ

َوِعْندََما قُِضَي َوْقٌت َكثِيٌر, َوَكاَن اِإلْبَحاُر  ٩.  الَجِميلَةُ, َوالَّتِي َكانَْت قَِريبَةً ِمْن َمِدينَِة َآلِسيَةَ 
َوقَاَل لَُهْم: يَا أَيَُّها السَّادَةُ أَنَا أُْدِرُك ١٠َخِطَراً ِألَنَّ الَصْوَم َكاَن قَْد َمَضى, َحذََّرُهْم بُولُُس  

ْحلَِة َستَُكوُن بِأذًى َودََماٍر َكثِيٍر, لَْيَس فَقَْط ِللسَِّفينَِة َوُحُمولَتَِها, َولَِكْن ِلَحيَاتِنَ  ا  أَنَّ َهِذِه الّرِ
أَْكثََر ِمْن تِْلَك األَْشيَاِء الَّتِي قِيلَْت    ةِ َسيِّدَ َوَماِلَك السَِّفينَ  َولَِكنَّ قَائِدَ الِمئَِة َصدَّقَ ١١أَْيَضاً.  

تَاُء فِيِه, نََصَح الُجْزُء ١٢َعْن َطِريِق بُولَُس.   ِليُْقَضى الّشِ لَْم يَُكْن َصاِلَحاً  َوِألَنَّ السَّاِحَل 
َس ِليَْقُضوا  إِلَى فِينِيكْ ِكنٍَة  ُممْ َطِريقٍَة    بِأَّيِ َن  يَِصلُو   لَعَلَُّهمْ األْكبَُر أَْن يُغَادََر ِمْن ُهنَاَك أَْيَضاً,  

تَاَء  ِذي ُهوَ  ُهنَاَك,الّشِ َماِل الغَْربِّيِ.قَُع بِاتَِّجاِه الجَّ يَ وَ   ِكِريتَّالِ  ِمينَاءٌ  الَّ   نُوِب الغَْربِّي َوالّشِ

  

  العَاِصَفُة 
يَاُح الَجنُوبِيَّةُ بِِخفٍَّة, َحلُّوا الِمْرَساةَ  ١٣ ُمْعتَِقِديَن أَنَُّهْم َحَصلُوا ِمْن ُهنَاَك  َوِعْندََما َهبَّْت الّرِ

َولَِكْن بَْعدَ فَتَْرةٍ قَِليلٍَة َهبَّْت ُهنَاَك ِريٌح َعاتِيَةٌ ١٤يتَا.  رِ َوأَْبَحُروا قَِريبَاً ِمْن كْ   َعلَى ُمْبتَغَاُهْم,
يُوُروِكِلْيدُوَن.  تُْدعَ  أُ ١٥ى  تََرْكنَاَها    ِخذَتْ َوِعْندََما  يَح,  الّرِ تُقَاِوَم  أَْن  تَْستَِطْع  َولَْم  السَِّفينَةُ 

تََمكَّنَّا بُِصعُوبٍَة ِمَن السَّْيَطَرةِ َعلَى  تَْحَت َجِزيَرةٍ ُمعَيَّنٍَة تُْدَعى َكَالْودَا,    ينَ ُمْسِرعِ وَ ١٦تُقَادُ.  
ِفينَةَ ١٧القَاِرِب,   السَّ َرابِِطيَن  ُمَساَعدَاٍت  اِْستَْعَملُوا  َرفَعُوهُ  ِعْندََما  َكانُوا وَ   .الَِّذي  َألَنَُّهْم 
السُّقُوطِ َخائِِفيَن   َكِة,    ِمن  الُمتََحّرِ َماِل  الّرِ َراَع  فِي  الّشِ .  يُْحَملُونَ   انُواكَ َهَكذَا  وَ أَْنَزلُوا 

َخفَّْفنَاَونَْحُن  ١٨ العَاِصفَِة,  ِمَن  بِِشدَّةٍ  َمْقذُوفِيَن  ِفينَةِ   ُحُموَلةَ   ِلَكْونِنَا  التَّاِلي.    اليَْومِ فِي    السَّ
السَِّفينَِة.    اليَْومِ َوفِي  ١٩ أَثَاَث  بِأَيَاِدينَا  أَْلقَْينَا  َعِديدَةٍ  ٢٠الثَّاِلِث  أَيَّاٍم  ِلُمدَّةِ  يَْظَهْر  لَْم  َوِعْندََما 

َجاِء أَْن نَْخلَُص.   َوَال َشْمٌس   نُُجوٌم, َوَكانَْت تَُهبُّ َعلَْينَا ِريٌح لَْيَسْت بِقَِليلٍَة, أُِخذَ ِمنَّا ُكلَّ الرَّ
دَ اِْنِقَطاعٍ َطِويٍل, َوقََف بُولُُس فِي َوَسِطِهْم َوقَاَل: يَا َسادَةُ َكاَن يَِجُب َعلَْيُكْم َولَِكْن بَعْ ٢١

َواآلَن أَنَا ٢٢ِريتَا, َوال تَأُخذُوا َهذَا األَذَى َوالَخَساَرةَ.   تَْرَحلُوا ِمْن كالَّ أَ أَْن تُْصغُوا إِلَيَّ وَ 
ِألَنَّهُ  عُوا,  تَتََشجَّ أَْن  يَْخَسَر  أَْنَصُحُكْم  لَْن  َرُجلٍ   السَِّفينَةَ    َأيُّ  بَْل  بَْيَنكُْم,  فِيَما  . َفَقطْ َحيَاتَهُ 

َال تََخفْ  قَائَِالً: «٢٤ِألَنَّهُ َوقََف بَِجانِبِي َهِذِه الَّلْيلَةَ َمَالٌك ِمَن هللاِ الَِّذي أَنَا لَهُ َوأَْخِدُمهُ, ٢٣
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  . أََماَم القَْيَصِر. َوهللاُ أَْعَطاَك ُكلَّ الَِّذيَن يُْبِحُروَن َمعََك»  تُْجلَبَ يَا بُولَُس, ِألَنََّك َال بُدَّ أَْن    
ِ أَنَّهُ َسَيُكوُن َكَما أُْخبِْرُت.  ٢٥ عُوا, ِألَنِّي أُؤِمُن بِا َولَِكْن نَْحُن َال بُدَّ ٢٦ِلذَِلَك يَا َسادَةُ تََشجَّ

  أَْن نُْطَرَح َعلَى َجِزيَرةٍ ُمعَيَّنٍَة.

  

مُ السَِّفيَنةِ تَحَ    طُّ
ابِعَةُ   َولَِكْن ِعْندََما٢٧ آَالِدِريَّةَ,    بَْحرِ   َعَشَر, بَْينََما ُكنَّا نُْحَمُل أَْعلَى َوأَْسفََل فِي   أَتَْت الَّلْيلَةُ الرَّ

اَرةُ أَنَّنَا ُكنَّا قَِريبِيَن ِمْن بَْلَدةٍ َما.   َوقَاُسوا َوَوَجدُوا ِعْشِريَن  ٢٨َحْوَل نِْصِف الَّلْيِل اِْعتَقَدَ البَحَّ
َوِعْندََها َوُهْم َخائِفُوَن أَْن نَْسقَُط َعلَى  ٢٩ا ثَانِيَةً َوَوَجدُوا َخْمَسةَ َعَشرةَ قَاَمةً.  قَاَمةً, َوقَاسُو

بَاَح.   الصَّ َواِْنتََظُروا  السَِّفينَِة,  َرةِ  ُمَؤِخّ َخاِرَج  الَمَراِسي  أَْلقُوا  ُخوِر,  َكاَن  ٣٠الصُّ َوبَْينََما 
اَرةُ   ِفينَِة,  ِمَن ا  َعلَى َوَشِك الُهُروبِ البَحَّ ِة أَنَُّهْم  وَ لسَّ ِعْندََما أَْنَزلُوا القَاِرَب فِي البَْحِر بُِحجَّ

َمِة السَِّفينَِة,  قَاَل بُولُُس ِلقَائِِد الِمئَِة َوالُجنُودُ: إِْن لَْم ٣١َكانُوا َسيُْلقُوَن الَمَراِسي َخاِرَج ُمقَدِّ
تَْستَ  َال  أَْنتُْم  السَِّفينَِة,  فِي  َهُؤَالِء  تَْخلُُصوا.  يَْبَق  أَْن  ِحبَاَل  ٣٢ِطيعُوَن  الُجنُودُ  َشدَّ  ِعْندََها 

َجِميعَاً أَْن يَأكُلُوا,    ِمْنهُمْ   َوِعْندََما َكاَن النََّهاُر يَأتِي, َطلََب بُولُسُ ٣٣القَاِرِب َوتََرُكوهُ يَْسقُُط.  
ابُِع َعَشَر لَُكْم بِاْستِمْ  َراِر ِصيَاَمُكْم, ِلَكْونِكُْم لَْم تَأكُلُوا َشْيئَاً.  قَائَِالً: َهذَا اليَْوُم ُهَو اليَْوُم الرَّ

تُِكْم.  َجيِّدٌ ِلذَِلَك أَْطلُُب أَْن تَأُخذُوا بَْعَض الطَّعَاِم ِألَنَّ َهذَا  ٣٤ لَْن تَْسقَُط َشْعَرةٌ ِمْن فَ   ِلِصحَّ
ِمْنكُْم.   َمْحَضِرِهْم َجِميعَاً, ٣٥َرأِس أَّيٍ  ِ فِي  َوقَدََّم ُشْكَراً  ُخْبَزاً  أََخذَ  َوِعْندََما قَاَل َهذَا, 

عُوا كُلُُّهْم َوأََخذُوا َطعَاَماً أَْيَضاً َوأََكلُوا. ٣٦َوِعْندََما َكَسَر بَدَأَ يَأُكُل.  َونَْحُن  ٣٧َوِعْندََها تََشجَّ
َوِعْندََما أََكلُوا ِكفَايَةً, َخفَّفُوا السَِّفينَةَ  ٣٨َوَسْبِعيَن نَْفَساً.    ْيِن َوِستَّةً لسَِّفينَِة ِمئَتَ ُكنَّا ُكلُّنَا فِي ا

البَْحِر.   إِلَى  الطَِّحيَن  اِْكتََشفُوا ٣٩َوَطَرُحوا  بَْل  األَْرَض,  يَْعِرفُوا  لَْم  نََهاٌر  َكاَن  َوِعْندََما 
ُروا أَنَّهُ مِ انُوا  َخِليَجاً ُمعَيَّنَاً َوَشاِطئاً, َوالَِّذي كَ  إِلَْيِه.    ْمِكنِ َن المُ قَْد قَرَّ ِفينَةَ  أَْن يُْدِخلُوا السَّ

يحِ   َأْنُفسَهُمْ  َوِعْندََما َرفَعُوا الَمَراِسي, أَْسلَُموا٤٠ َراَع األََماِميَّ ِللّرِ إِلَى البَْحِر, َوَرفَعُوا الّشِ
َحْيُث َكاَن بَْحَراِن يَْلتَِقيَاِن, َجنَُحوا بِالسَِّفينَِة   َوَساقِِطيَن فِي َمَكانٍ ٤١َواِتََّجُهوا إِلَى الشَّاِطِئ.  

ُكِسَرْت بَِسبَِب ُعْنِف   َرةَ  ُك, َولَِكنَّ الُمَؤّخِ ثُبِّتَْت َوبَِقيَْت َال تَتََحرَّ َمةُ  إِلَى األَْرِض, َوالُمقَدِّ
ِلئَالَّ يَْسبََح أَيٌّ ِمْنُهْم إِلَى الَخاِرجِ  ونَِصيَحةُ الُجنُوِد َكانَْت أَْن يَْقتُلُوا السَُّجنَاَء,  ٤٢األَْمَواجِ.  
َوأَْوَصى  ٤٣َويَْهُرَب.   قَْصِدِهْم,  ِمْن  َحِفَظُهْم  بُولَُس  يَُخلَِّص  أَْن  َعاِزَماً  الِمئَِة  قَائِدَ  َولَِكنَّ 

بَاَحةَ أَْن يُْلقُوا   َالً َويَِصلُ   فِي البَْحرِ   َأْنُفسَُهمْ الَِّذيَن يَْستَِطيعُوَن الّسِ ,أَوَّ َوالبَاقُوَن  ٤٤  وا إِلَى البَّرِ
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ِفينَةِ  َأْجَزاٍء ُمَكسََّرةٍ َعلَى  البَْعضَ  البَْعُض َعلَى أَْلَواحٍ وَ   َهَربُوا  َهَكذَا َحدََث أَنَُّهمْ  وَ  .  ِللسَّ
 .   َجِميعَاً آِمِنيَن إِلَى البَّرِ

 األصَحاُح الثَّاِمُن َواْلِعْشُرونَ 

  ِليتَامِ الُوُقوُف فِي 
نََجوا١ ِمِليتَا.    ,َوِعْندََما  تُْدَعى  الَجِزيَرةَ  أَنَّ  ِعْندََها  لَنَا  البِدَائِيُّ  َوالشَّْعُب  ٢َعَرفُوا  أَْظَهَر 

ِر  َمَحبَّةً لَْيَسْت بِقَِليلٍَة, ِألَنَُّهْم أَْشعَلُوا نَاَراً َواِْستَْقبَلُوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنَّا بَِسبَِب الَمَطِر الَحاِض 
َجَمَع  ٣البَْرِد.  َوبَِسبَِب   قَْد  بُولُُس  َكاَن  مِ َوِعْندََما  َوَوَضعََها  ِحَزَماً  األَْعَواِد  النَّاِر,   فِيَن 

بِيَِدِه.   الَحَراَرةِ َوتََشبَّثَْت  ِمَن  َحيَّةٌ  بِيَِدِه, ٤َخَرَجْت  َيتَعَلَُّق  الَوْحَش  الغَُربَاُء  َوِعْندََما َرأَى 
هَ  إِنَّ  بَْينَُهْم:  فِيَما  َولَِكنَّ  قَالُوا  البَْحِر,  ِمَن  نََجا  أَنَّهُ  الِعْلِم  فََمَع  قَاتٌِل,  َشّكٍ  بَِال  ُجُل  الرَّ ذَا 

  ُهمْ َولَِكنَّ ٦َوُهَو نَفََض الَوْحَش فِي النَّاِر, َولَْم يَْشعُْر بِأَذًى.  ٥اِالْنِتقَاَم لَْم يَْسَمْح لَهُ أَْن يَِعيَش.  
 يَْسقَُط َميِّتَاً فَْجأَةً, َولَِكْن بَْعدَ أَْن اِْنتََظُروا َطِويَالً َولَْم يََروا َكانُوا يَْنتَِظُروَن أَْن يَْنتَِفَخ أَوْ 

 ُهنَاكَ َوفِي نَْفِس الَمنَاِطِق َكانَْت  ٧أَذًى يَأتِي َعلَْيِه, َغيُِّروا فِْكَرُهْم َوقَالُوا أَنَّهُ َكاَن إِلََهاً!  
َن اِْسُمهُ َبْبِليُوَس, الَِّذي اِْستَْقبَلَنَا َواِْستََضافَنَا ثََالثَةَ أَيَّاْم  ُمْمتَلََكاٌت ِلَرئِيِس الَجِزيَرةِ الَِّذي َكا 

ى َواِإلْسَهاِل الدََّمِوّيِ, فدََخَل إِلَْيهُ  ٨بُِحْسٍن.   َوَحدََث أَنَّ أَبَا بَبِْليُوَس َكاَن َمِريَضاً ِمَن الُحمَّ
َوِعْندََما فُِعَل َهذَا, أَتَى آَخُروَن أَْيَضاً ِعْندَُهْم  ٩.  بُولُُس َوَصلَّى, َوَوَضَع يَدَهُ َعلَْيِه َوَشفَاهُ 

َوُشِفيُوا.   ِزيَرةِ  الجَّ فِي  لُونَا  ١٠أَْمَراٌض  َحمَّ ُهْم  َغادَْرنَا  َوِعْندََما  َكثِيَراً,  أَْكَرُمونَا  الَِّذيَن 
َوبَْعدَ ثََالثَِة أَْشُهٍر َغادَْرنَا فِي َسِفينَِة اِإلْسَكْندَِريَِّة الَّتِي قََضْت  ١١بِأَْشيَاَء َكانَْت ُمْحتَاَجةً.  

َوبُولُوْكَس.   َكاْستَْر  إَِشاَرتَُها  َوَكانَْت  ِزيَرةِ,  الجَّ فِي  تَاَء  إِلَى  ١٢الّشِ قُدُوِمنَا  َوِعْندَ 
اَك أَْبَحْرنَا َوأَتَْينَا إِلَى ِريِجيُوَن. َوبَْعدَ يَْوٍم  َوِمْن ُهن١٣َثََالثَةَ أَيَّاٍم.    ُهنَاكَ ِسيَراُكوَزا, بَِقينَا  

يُح الَجنُوبِيَّةُ, َوأَتَْينَا فِي اليَْوِم التَّاِلي إِلَى بُوتِيُوِلي,   َحْيُث َوَجْدنَا إِْخَوةً  ١٤َواِحٍد َهبَّْت الّرِ
َوهَ  أَيَّاٍم,  َسْبعَِة  ِلُمدَّةِ  َمعَُهْم  نَْبقَى  أَْن  ِمنَّا  ُروَما.  َوُطِلَب  بِاتَِّجاِه  ذََهْبنَا  ُهنَاَك ١٥َكذَا  َوِمْن 

َعنَّا, أَتَوا  ِليُقَابِلُونَا ِمْن بَْعِد َساَحِة أَبِيُوَس َوالَخانَاِت الثََّالثَِة. الَِّذيَن    ِعْندََما َسِمَع اِإلْخَوةُ 
َع.   لَى ُروَما, َسلََّم قَائِدُ الِمئَِة السَُّجنَاَء َوِعْندََما أَتَْينَا إِ ١٦ِعْندََما َرآُهْم بُولُُس َشَكَر هللاَ َوتََشجَّ

  َمَع ُجْنِدّيٍ َكاَن يَْحفَظُهُ.  بُِمْفَرِدهِ إِلَى َرئِيِس الَحَرِس. َولَِكنَّ بُولَُس ُسِمَح لَهُ أَْن يَْسُكَن 
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 , 

  الُوُصوُل إَِلى ُروَما  
 َأيُّهَااليَُهوِد َمعَاً. َوِعْندََما اِْجتََمعُوا قَاَل لَُهْم:    قَادَةَ   ادَعَ   بَْعدَ ثََالثَِة أَيَّاٍم, أَنَّ بُولُسَ َوَحدََث  ١٧

َجاُل, َمَع الِعْلِم أَنِّي لَْم أَْقتَِرْف أَيَّ َشْيٍء ِضدَّ الشَّْعِب أَْو َعادَاِت آبَائِنَا,  وَ اِإلْخَوةُ   فَقَْد الّرِ
 ً وَمانِيِّ   يِمْن أُوُرَشِليَم إِلَى أَْيدِ   ُسلِّْمُت َسِجينَا الَِّذيَن ِحيَن فََحُصونِي أََرادُوا أَْن  ١٨يَن.  الرُّ

  . فِيَّ َمْوٍت  َسبََب  يَِجدُوا  لَْم  ِألَنَُّهْم  ِضدَّ  وَ  ١٩يَتُْرُكونِي  اليَُهودُ  تََكلََّم  ِعْندََما  أَنَا  َهَذالَِكْن   ,
تِي.  يَِجبُ َشْيئاً   ِعْنِدي   لَْيَس ِألَنَّ  َلِكنْ ,  ِلقَْيَصرِ لأُْجبِْرُت أَْن أَْستَأنَِف  َِّهَم بِِه أُمَّ ِلذَِلَك  ٢٠أَْن أَت

ُكْم, ِألَنِّي ِلَسبَِب َرَجاِء إِْسَرائِيَل أَنَا َمْربُوٌط بَِهذَا القَْيِد.  إِلَيْ ِألََراُكْم َوِألَتََكلََّم  أَنَا قَْد دََعْوتُُكْم  
أَيُّ َواِحٍد ِمَن    ُكنْ يَم بُِخُصوِصَك, َولَْم يَ وُرَشلِ َوُهْم قَالُوا لَهُ: نَْحُن لَْم نَْستَِلْم َرَسائَِل ِمْن أُ ٢١

َولَِكْن نَْحُن نُِريدُ أَْن نَْسَمَع ِمْنَك  ٢٢بأَيَّ أَذًى َعْنَك.    مَ تََكلَّ   قَْد أَْظَهَر أَوْ اِإلْخَوةِ الَِّذيَن أَتَوا  
نَْحُن نَْعِرُف أَنَّهُ يُعَاَرُض فِي كُّلِ َمَكاٍن. فَ َما الَِّذي تَْعتَِقدُهُ, ِألَنَّهُ بُِخُصوِص َهذَا الَمْذَهِب  

َوِعْندََما َكانُوا قَْد َعيَّنُوا يَْوَماً, أَتَى الَكثِيُروَن إِلَى َمَكاِن َمبِيتِِه. َوُهَو َشَرَح لَُهْم َوَشِهدَ  ٢٣
ِكَال   يَُسوَع ِمْن  بُِخُصوِص  إِيَّاُهْم  ُمْقِنعَاً  ِمَن    ُموَسى َواألَْنبِيَاءِ   َشِريعَةِ َعْن َملَُكوِت هللاِ, 

الَمَساِء.   إِلَى  ْبحِ  آمَ ٢٤الصُّ يُؤِمنُوا. َوالبَْعُض  لَْم  َوالبَْعُض  قِيلَْت,  الَّتِي  بِاألَْشيَاِء  نُوا 
تََكلَّ ٢٥ َواِحدَةً: َحَسنَاً  أَْن قَاَل بُولُُس َكِلَمةً  بَْعدَ  َم  َوِعْندََما لَْم يَتَِّفقُوا بَْيَن بَْعِضِهْم, َغادَُروا 

وُح القُدُُس َعْن َطِريِق إِْشِعيَاَء النَّبِّيِ إِلَى آبَائِنَا : َوقُلْ ْذَهْب إِلَى َهذَا الشَّْعِب  اِ « ٢٦:  قَائَِالً   الرُّ
ْعِب  ِألَنَّ قَْلَب َهذَا الشَّ ٢٧َونََظَراً َستَْنُظُروَن َولَْن تُْدِرُكوا.    ,َسْمعَاً َستَْسَمعُوَن َولَْن تَْفَهُموا

َغلِ  َوآذَانََصاَر  بِأَْعيُنِِهْم, هُ يَظاً,  يََروا  ِلئَالَّ  أَْغلَقُوَها  َوأَْعيُنُُهْم  السَّْمعِ,  َعلَى  قَاِدَرةٍ  َغْيَر  ْم 
َويَْفَهُموا بِآذَانِِهْم,  أَْشِفيِهْم».    َويَْسَمعُوا  َوأَنَا  َويَتُوبُوا  لَ   مْ ِليُْعلَ ٢٨ِبقُلُوبِِهْم,  أَنَّ   دَْيُكمْ ِلذَِلَك 

يَْسَمعُوَن.  َخَالَص هللاِ   َسْوَف  َوُهْم  إِلَى األَُمِم,  أُْرِسَل  الَكِلَماِت,  ٢٩قَْد  َهِذِه  قَاَل  َوِعْندََما 
َوبُولُُس َسَكَن ِلُمدَّةِ َسنَتَْيِن َكاِملَتَْيِن ٣٠َغادََر اليَُهودُ َوَكاَن لَُهْم ِجدَاٌل َعِظيٌم بَْيَن بَْعِضِهم.  

َواِْستَْقبَ  ِر,  الُمَؤجَّ بَْيتِِه  إِلَْيِه,  فِي  أَتَوا  الَِّذيَن  ُكلَّ  تِْلَك  ٣١َل  َوُمعَلَِّماً  هللاِ,  بَِملَُكوِت  َراً  ُمبَّشِ
بَّ يَُسوَع الَمِسيَح بِكُّلِ ثِقٍَة, دُوَن أَْن يَْمنَعَهُ    .إِْنَسانٍ  َأيُّ األَْشيَاِء الَّتِي تَُخصُّ الرَّ


