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 القدوس الوعد بالروح

١  

ِإلَى الْيومِ الَّذي ٢في كتَابِي اَألوِل يا حبِيب اِهللا، حدثْتُك عن كُلِّ ما بدَأ عيسـى يعملُه ويعلِّم بِهِ، من اَألوِل ١
اءمِإلَى الس يهف عفطَ. را َأعمدعب ذَِلكومهاخْتَار ينالَّذ هلسوسِ ِلروحِ الْقُدالر طَةاسبِو اهايص٣. ى و ،هتوم دعفَب

رة، وذَاتَ م٤. بين لَهم بِبراهين كَثيرة َأنَّه حي، وَأظْهر نَفْسه لَهم خالَل َأربعين يوما، وعلَّمهم عن مملَكَة اِهللا
ال تُغَادروا مدينَةَ الْقُدسِ، بِل انْتَظروا َأن يتَمم اَألب وعده لَكُم كَما سمعتُم : "لَما كَان يْأكُُل معهم، َأوصاهم وقَاَل

 ."د َأيامٍ قَليلَة تُغَطَّسون في الروحِ الْقُدوسَِألن يحيى غَطَّس النَّاس في الْماء َأما َأنْتُم فَِإنَّكُم بع٥. منِّي
 إلى السماء عيسى يصعد

٦َألُوهـى سيسع عُل مسالر عتَما اجلَماِئيَل؟: "وري ِإسنلْطَةَ ِلبالْس دتَر قْتذَا الْوي هْل فه ،ديا س٧" يمهابفََأج :
بْل عنْدما يحلُّ الروح الْقُدوس ٨. عرِفُوا اَألوقَاتَ والْمواعيد الَّتي حددها اَألب بِسلْطَانه الْخَاصلَيس لَكُم َأن تَ"

  ."ى آخرِ اَألرضِعلَيكُم، تَنَالُون قُوةً وتَكُونُون ِلي شُهودا في الْقُدسِ، وفي كُلِّ بِالد يهوذَا والسامرة، وِإلَ
٩مَأنْظَارِه نةٌ عابحس َأخَذَتْه ثُم ،هِمونيع امقُد اءمِإلَى الس عفذَا، را قَاَل همدعبِإلَى ١٠. و وننْظُري ما هنَميبو

َأيها الرجاُل الْجليليون، ِلماذَا : "وقَاال لَهم١١.  بيضاءالسماء وهو يبتَعد عنْهم، فَجَأةً ظَهر لَهم رجالنِ في ثيابٍ
 بِنَفْسِ الطَّرِيقَة جِعريس هنَفْس وه ،اءمِإلَى الس نْكُمذَ عي ُأخذَا الَّذـى هيسع ؟ ِإناءمِإلَى الس ونتَنْظُر فُوناقو َأنْتُم

وهتُمَأيا ركَمنَاكا ِإلَى هبذَاه ".  
١٢ نَأقَلَّ م دعلَى بسِ عالْقُد نبِ مبِالْقُر وهتُونِ، ويِل الزبمِ جبِاس وفرعِل الْمبالْج نسِ موا ِإلَى الْقُدعجفَر

داحتْرٍ ويلُوم١٣. كوا ِإلَى الْغُردعص ،ينَةدلُوا ِإلَى الْمصا ولَملَىواَألع ي الطَّابِقا فيهف ينناكي كَانُوا سالَّت فَة .
وكَان الْموجودون هم بطْرس ويوحنَّا ويعقُوب وَأنْدراوِس وفيليب وتُوما وبرتَلْمي ومتَّى ويعقُوب بن حلْفي 

كُلُّ هُؤالء كَانُوا يواظبون علَى دعاء اِهللا بِقَلْبٍ واحد، ومعهم بعض ١٤. وبوسمعان الْغَيور ويهوذَا بن يعقُ
تُهخْواـى ويسع ُأم ميرمو اءالنِّس.  

  اختيار خلف ليهوذا

يا اخْوتي، كَان "١٦: بطْرس وحدثَهم وقَاَل الْمْؤمنين بِعيسى، فَوقَفَ  من١٢٠حوالَي وذَاتَ يومٍ، اجتَمع معا ١٥
البد َأن يتم كَالم الْكتَابِ الَّذي قَالَه الروح الْقُدوس بِفَمِ داود النَّبِي، عن يهوذَا الَّذي كَان مرشدا ِللَّذين قَبضوا 

  ."ا منَّا، وكَان لَه نَصيب معنَا في هذه الْخدمةَألنَّه كَان واحد١٧. علَى عيسـى



١٨)اُؤهعلَقَتْ َأمانْدو ،طْنُهفَانْشَقَّتْ ب ،هْأسلَى رقَطَ عس ثُم ،لَهمي عالَّذ الشَّر ةرقْال بُِأجى حشْتَروذَا اهي فَِإن .
  .)بِلُغَتهِم، َأي حقِْل الدمِ' حقَْل دما': هذه الْحادثَة، فََأطْلَقُوا علَى الْحقِْل اسموعلم َأهُل الْقُدسِ جميعا ب١٩ِ
٢٠سطْرقَاَل بيرِ، : "وامزي الْمقُوُل في تَابفَالْك'دا َأحيهف كُنسال يا، وابخَر يرتَص هارتَ دا، ' .لَيضقُوُل َأييو

ِلذَِلك يجِب َأن نَخْتَار واحدا من الَّذين رافَقُونَا طُوَل الْمدة الَّتي قَضاها سيدنَا ٢١' .يْأخُذْ وظيفَتَه واحد آخَرِل'
 فَيكُون هذَا الشَّخْص شَاهدا معنَا منْذُ غَطَّسه يحيى ِإلَى الْيومِ الَّذي فيه رفع عنَّا ِإلَى السماء،٢٢عيسـى معنَا، 

هتاميِلق".  
ثُم تَضرعوا ٢٤. يوسفَ الَّذي اسمه ابن سابا ومعروفٌ َأيضا بِاسمِ الصديق، ومتِّياس: فَاقْتَرحوا اثْنَين٢٣ِ

ِليقُوم بِهذه ٢٥َأعلن لَنَا الَّذي تَخْتَاره من بينِ هذَينِ اَألخَوينِ، . ديا رب، َأنْتَ تَعرِفُ قَلْب كُلِّ واح: "وقَالُوا
ثُم َألْقَوا قُرعةً بينَهما، فَوقَعتْ علَى ٢٦." الْخدمة ويكُون رسوال بدَل يهوذَا، َألنَّه تَركَها وراح ِإلَى حيثُ ينْتَمي

  .ياس، فَضموه ِإلَى اَألحد عشَر رسوالمتِّ
 

 القدوس حلول الروح

٢  

١داحكَانٍ وي ما فعم ينعتَمجم نُونْؤمالْم كَان ،ينسالْخَم موي اءا جلَم٢. و كََأنَّه اءمالس نتٌ موثَ صدَأةً حفَجو
َأل الدمو ،فَةاصتُ رِيحٍ عوصيناِلسثُ كَانُوا جيا حكُلَّه تْ ٣. ارعزتَونَارٍ، و نا منَةٌ كََأنَّهَألْس متْ لَهرظَهو
منْهم داحلَى كُلِّ وتْ عتَقَراس٤. وا َأعى كَمُأخْر بِلُغَات ونتَكَلَّمَأخَذُوا يوسِ، ووحِ الْقُدبِالر متَُألوا كُلُّهامو مطَاه

  .الروح َأن يتَكَلَّموا
فَلَما سمعوا هذَا الصوتَ، ٦. وكَان يوجد في الْقُدسِ في ذَِلك الْوقْت يهود َأتْقياء جاءوا من كُلِّ بِالد الْعالَم٥ِ

منْهم ورهمج عتَماج .داحكُلَّ و َألن ةريي حكَانُوا فوهبِلُغَت ونتَكَلَّمي مهعمسي كَان منْهوا ٧.  مبجتَعشُوا وهفَانْد
فَكَيفَ يسمعهم كُلُّ واحد منَّا يتَكَلَّمون بِلُغَته ٨. هُؤالء النَّاس الَّذين يتَكَلَّمون هم جميعا من الْجليِل: "وقَالُوا

حن من فَرتيةَ، ومادي، وعيالم، وبعضنَا من سكَّانِ ما بين النَّهرينِ، ويهوذَا، وكَبدوكْيةَ، وبنْتُوس، ن٩َالْخَاصة؟ 
، بِاِإلضافَة ِإلَى زاِئرِين من وفَرِيجِيةَ، وبمفيليةَ، ومصر، ومنْطقَة ِليبيا الَّتي بِالْقُربِ من الْقَيروان١٠ِوآسيا، 
ومع ذَِلك نَسمعهم يتَكَلَّمون عن َأعماِل اِهللا ! يهود ومتَهودين، وَأيضا من كرِيتَ ومن بِالد الْعرب١١ِروما 

ننَا نَحبِلُغَات ةيمظ١٢!" الْعحوٍل وي ذُهف مافَكَانُوا كُلُّهضعب مهضعب َألُونسي مهو ،ةرذَا؟: "ينَى هعا مم "
١٣قُولُونيو ُأونزهكَانُوا ي ونآخَرى: "وكَارس مِإنَّه"!  

  خطبة بطرس

لْيهود، وَأنْتُم يا كُلَّ َأيها ا: "فَوقَفَ بطْرس مع اَألحد عشَر رسوال، وخَاطَب الْجمهور بِصوت عاٍل وقَاَل١٤
. هُؤالء لَيسوا سكَارى كَما تَظُنُّون، َألنَّها الساعةُ التَّاسعةُ صباحا١٥. الْموجودين في الْقُدسِ، انْتَبِهوا واسمعوني



ِإنِّي في اَأليامِ اَألخيرة ُأفيض روحي علَى كُلِّ بشَرٍ، : قَاَل اُهللا'١٧ِإنَّما هذَا هو ما قَاَل عنْه النَّبِي يوِئيُل، ١٦
وحتَّى عبِيدي من رِجاٍل ونساء، ُأفيض ١٨. فَيتَنَبُأ بنُوكُم وبنَاتُكُم، ويرى شَبابكُم رًؤى، ويحلُم شُيوخُكُم َأحالما

وَأعمُل عجاِئب في السماء من فَوقُ، وآيات علَى اَألرضِ من تَحتُ، ١٩. يامِ فَيتَنَبُأونعلَيهِم روحي في تلْك اَأل
نَا، ذَِلك وتُظْلم الشَّمس، ويتَحوُل الْقَمر ِإلَى لَونِ الدمِ، قَبَل َأن يْأتي يوم رب٢٠. فَيكُون دم ونَار ودخَان كَثيفٌ

  '.وكُلُّ من يبتَهُِل ِإلَى الْمولَى ينْجو٢١. الْيوم الْعظيم الْجليُل
٢٢"ذَا الكَالموا هعمساِئيَل اري ِإسنا بي : ذَِلكو ،لَهسَأر لَى َأنَّهع اُهللا لَكُم نهرٌل بجر وه رِيـى النَّاصيسع

اتجِزعبِمهطَتاسا بِولَهمع اتآيو اِئبجعو  .نَكُميتْ برا جذَا َألنَّهه ونلَمتَع َأنْتُم٢٣. و طَّةخ بسح لَكُم لِّمس وهو
 اَهللا حرره من َألَمِ الْموت وَأقَامه لَكن٢٤. اِهللا الْمرسومة وعلْمه السابِق، فَصلَبتُموه وقَتَلْتُموه بِمساعدة الْكُفَّارِ

اُهللا َأمامي داِئما، هو عن يميني، فَال 'َألن داود يقُوُل عنْه، ٢٥. حيا، فَلَم يكُن ممكنًا ِللْموت َأن يبقيه َأسيرا
طَرِبي ٢٦. َأضانِلسو انحذَا قَلْبِي فَرِلهاءجلَى رع قُدرا يضي َأيمجِسلٌِّل، وتَهي ٢٧. مي فنَفْس كتَتْر لَن َألنَّك

هديتَني ِإلَى طَرِيق الْحياة، وتَمُألني بِالْفَرحِ في ٢٨. عالَمِ اَألموات، ولَن تَسمح ِلقُدوسك َأن يتَعفَّن في الْقَبرِ
رِكضحم.'  

. َأيها اِإلخْوةُ، اسمحوا ِلي َأن ُأكَلِّمكُم بِصراحة، َأبونَا داود ماتَ ودفن، وقَبره موجود هنَا ِإلَى هذَا الْيومِ"٢٩
٣٠هلنَس نا مداحو عضي مٍ بَِأنبِقَس لَفَ لَهاَهللا ح فَ َأنرعا، ونَبِي كَان قَدوهشرلَى عَل ٣١.  عتَقْبسَأى الْمفَر

فَعيسى ٣٢. وتَحدثَ عن قيامة الْمسيحِ بِقَوِله ِإن اَهللا لَن يتْركَه في عالَمِ اَألموات، وِإن جِسمه لَن يتَعفَّن في الْقَبرِ
ولَما رفع ِإلَى يمينِ اِهللا، نَاَل من اَألبِ الروح الْقُدوس الْموعود ٣٣. شْهد بِذَِلكونَحن كُلُّنَا نَ. هذَا، َأقَامه اُهللا حيا
نَفْسه َألن داود لَم يصعد ِإلَى السماء، لَكنَّه هو ٣٤. وهذا هو الَّذي تَرونَه وتَسمعونَه اآلن. بِه، وَأفَاضه علَينَا

  '.حتَّى َأضع َأعداءك تَحتَ قَدميك٣٥اجلس عن يميني، : قَاَل اُهللا ِلسيدي'يقُوُل، 
٣٦"لَهعج ،وهتُملَبص ي َأنْتُمذَا الَّذى هيسع َأن يدرِفُوا بِكُلِّ تَْأكعي اِئيَل َأنري ِإسنلَى كُلِّ بع جِبي ِإذَن يحساُهللا الْم 

  ."سيد الْكُلِّ
َأجابهم ٣٨" َأيها اِإلخْوةُ، ماذَا نَعمُل؟: "فَلَما سمع النَّاس هذَا، وخَزتْهم قُلُوبهم، فَسَألُوا بطْرس وباقي الرسِل٣٧

سطْرمِ: "ببِاس نْكُمم داحكُلُّ و تَغَطَّسلْيوا ووحِ تُوبةَ الريطتَنَالُوا عو ،كُمذُنُوب تُغْفَر يحِ، ِلكَيسـى الْميسع 
  ."هو ِلكُلِّ الَّذين يدعوهم الْمولَى ِإلَهنَا ِلنَفْسه. َألن الْوعد هو لَكُم وَألوالدكُم وِلكُلِّ واحد بعيد٣٩. الْقُدوسِ

٤٠ سطْرب كَانقاَلوو مهَأنْذَريرٍ، وكَث بِكَالمٍ آخَر مهلِّمعي" :دذَا الْجِيِل الْفَاسه شَر نم كُمذُوا َأنْفُس٤١." َأنْق ينفَالَّذ
وكَانُوا ٤٢.  شَخْصٍوفي ذَِلك الْيومِ انْضم ِإلَى جماعة الْمْؤمنين حوالَي ثَالثَة آالف. قَبِلُوا كَالمه تَغَطَّسوا

اِل ِللههتاِلابا وعزِ مِل الْخُبتَنَاوو ةاَألخَوِي الشَّرِكَة اتاعمتلَى اجعِل، وسيمِ الرللَى تَلَقِّي تَعع ونباظوي.  
٤٣يعمتََأل الْجِل، فَامسي الردلَى َأيةٌ عيراتٌ كَثآيو اِئبجتْ عتَموفالْخَو ن٤٤.  م مكُلُّه نُونْؤمالْم كَانو

منَهيكًا بشْتَرم ءكُلُّ شَيو ،يندتَّح٤٥. م بسح لَى اآلخَرِينع نالثَّم ونعزويو ،مالكَهَأمو مهضَأر ونبِيعفَكَانُوا ي
داحاجِ كُلِّ ويت٤٦. احونعتَمجكَانُوا يمٍوواِهللا كُلَّ ي تيي با فعاآلخَرِ، .  م دعب داحارِ الْوي دف زالْخُب لُونتَنَاويو



.  وكَانُوا يسبحون اَهللا، ويتَمتَّعون بِرِضا كُلِّ الشَّعبِ علَيهِم٤٧. ويتَشَاركُون في الطَّعامِ معا بِفَرحٍ وتَواضعٍ
 كَانويننْؤمالْم ةاعمِإلَى ج اةبِالنَّج هِملَيع منْعي ينالَّذ مضمٍ يوكُلَّ ي يحسالْم.  

 

 شفاء رجل كسيح

٣  

 الَّذي اسمه وعنْد بابِ بيت اِهللا٢. وذَاتَ يومٍ، ذَهب بطْرس ويوحنَّا ِإلَى بيت اِهللا ِلصالة الساعة الثَّاِلثَة عصرا١
هتنْذُ وِالدم يحٌل كَسجر دوجي يُل، كَانمالْج ابالْب . طْلُبي ِلكَي نَاكه ونَهعضيمٍ ووكُلَّ ي لُونَهمحي النَّاس كَانو

تيِإلَى الْب ينلاخالد نقَةً مد٣. صدنَّا يوحيو سطْرَأى با رقَةًفَلَمدا صمنْهم نَّا ٤. خُالنِ، طَلَبوحيو سطْرتَ بفَثَب
لَه سطْرقَاَل ب ِل ثُمجلَى الرا عمهنَا: "نَظَرِإلَي ٥." اُنْظُرءلَى شَيا عمنْهَل مصحي َأن قَّعتَوي وها وهِمِإلَي فَنَظَر .

بِاسمِ عيسـى الْمسيحِ النَّاصرِي قُم : عنْدي فضةٌ وال ذَهب، لَكنِّي ُأعطيك ما عنْديلَيس : "لَكن بطْرس قَاَل٦
. يمشيفَقَفَز ووقَفَ علَى رِجلَيه وبدَأ ٨وفي الْحاِل تَقَوتْ رِجاله وكَعباه، . وَأمسكَه بِيده الْيمنَى وَأقَامه٧." وامشِ

. وكُلُّ الَّذين كَانُوا هنَاك رَأوه وهو يمشي ويسبح اَهللا٩. ودخََل معهما ِإلَى بيت اِهللا وهو يمشي ويقْفز ويسبح اَهللا
 .، فَانْدهشُوا جِدا وانْذَهلُوا مما جرى لَهوعرفُوا َأنَّه هو الشَّحاذُ الَّذي كَان يجلس عنْد الْبابِ الْجميِل١٠

 ما حدث بطرس يشرح

وبينَما كَان الرجُل يالزِم بطْرس ويوحنَّا في قَاعة بيت اِهللا الْمعروفَة بِقَاعة سلَيمان، جرى ِإلَيهِم كُلُّ النَّاسِ ١١
يا بني ِإسراِئيَل، ِلماذَا تَتَعجبون من هذَا؟ وِلماذَا تَنْظُرون : "ا رَأى بطْرس هذَا قَاَل لَهمفَلَم١٢. وهم في ذُهوٍل

سحاقَ ويعقُوب، رب  بْل رب ِإبراهيم وِإ١٣ِإلَينَا كَما لَو َأنَّنَا جعلْنَا هذَا الرجَل يمشي بِقُوتنَا نَحن َأو بِتَقْوانَا؟ 
هاحرقَ سطْلي َأن ادَأر َأنَّه عم ،سبِيالط امَأم وهتُمفَضرقْتََل وِلي وهتُملَّمي سـى، الَّذيسع همخَاد دجاِئنَا مآب .

َأنْتُم قَتَلْتُم واهب الْحياة، لَكن اَهللا َأقَامه من الْموت، ونَحن ١٥! فَرفَضتُم الْقُدوس الْبار، وطَلَبتُم الْعفْو عن قَاتٍل١٤
بِذَِلك ودى١٦. شُهيسمِ عانِ بِاساِإليم طَةاسى بِوتَقَو ،رِفُونَهتَعو نَهوي تَرُل الَّذجذَا الرهى . ويسبِع انفَاِإليم

  .اء التَّام كَما تَرون جميعاَأعطَاه هذَا الشِّفَ
لَكن اَهللا بِهذَا َأتَم ما َأنْبَأ بِه من قَبُل ١٨. واآلن يا ِإخْوتي، َأنَا عارِفٌ َأنَّكُم َأنْتُم وقَادتُكُم عملْتُم هذَا عن جهٍل"١٧

سم َأن وهو ،اءيعِ اَألنْبِيمج طَةاسبِوتََألَّمي ه١٩. يحكُمذُنُوب وحمي وا ِإلَى اِهللا ِلكَيجِعاروا وقَاتُ . فَتُوبَأو يفَتَْأت
 ،هنْدع نجِ مـى٢٠الْفَريسع َأي ،لَكُم هي اخْتَارالَّذ يحسَل الْمسري٢١. و قْتِإلَى و اءمي السقَى فبي َأن دالب وفَه

سيقيم لَكُم الْمولَى 'فَِإن موسى قَاَل، ٢٢. صالحِ كُلِّ اُألمورِ، كَما َأوحى اُهللا منْذُ الْقَديمِ ِإلَى َأنْبِياِئه الصاِلحينِإ
لَكُم قُولُها يوا كُلَّ ميعي، فََأطثْلا منَبِي بِكُمنِ شَعيب نم كُم٢٣. إلَه نكُلُّ مبِونِ الشَّعيب نم ادبي هيعطال ي. '

٢٤هدعب الَةبِرِس اءج نكُلِّ موِئيَل ومص نم اءاَألنْبِي يعمامِ جاَألي هذه نَأ عتَنَب كَذَِلكا ٢٥. وَأ بِهي تَنَبكَاتُ الَّترفَالْب
كَذَِلكو ،لَكُم يه اءاَألنْبِي ُؤالءه ،يماهرا قَاَل ِإلبلَم اِئكُماُهللا آلب طَاهي َأعالَّذ دهالْع كُلَّ ' لَكُم ارِكُأب كلنَس طَةاسبِو



واحد منْكُم عن فَِإن اَهللا َأقَام خَادمه، وَأرسلَه لَكُم َأنْتُم َأوال، ِلكَي يبارِكَكُم بَِأن يرجِع كُلَّ ٢٦' .شُعوبِ اَألرضِ
  ."سلُوكه الشِّريرِ

 

 أمام المحكمة بطرس ويوحنا

٤  

١ونيوقدالصاِهللا و تيسِ برح قَاِئدو اربا الَْأحهِملَيَل عَأقْب ،بانِ الشَّعكَلِّمنَّا يوحيو سطْرب ا كَاننَميبكَانُوا ٢. وو
َألن بطْرس ويوحنَّا كَانَا يعلِّمانِ الشَّعب ويقُوالنِ ِإن الْموتَى سيقُومون ِإلَى الْحياة كَما قَام متَضايقين جِدا 

يرِين من الَّذين لَكن كَث٤. فَقَبضوا علَيهِما، ووضعوهما في الْحبسِ ِإلَى الْغَد، َألن الْمساء كَان قَد حل٣َّ. عيسـى
آالف ةسخَم الَيواِل حجالر نم يننْؤمالْم ددع ارصنُوا، والَةَ آمسوا الرعمس.  

رِ، وَأيضا قَيافَا وكَان هنَاك حنَّا رِئيس الَْأحبا٦. وفي الْغَد، اجتَمع قَادةُ الْيهود والشُّيوخُ والْفُقَهاء في الْقُدس٥ِ
: فََأحضروا بطْرس ويوحنَّا قُدامهم وسَألُوهما٧. ويوحنَّا واسكَنْدر وجميع الَّذين ينْتَمون ِإلَى عاِئلَة رِئيسِ الَْأحبارِ

يا قَادةَ الشَّعبِ وشُيوخَهم، : "س من الروحِ الْقُدوسِ وَأجابهمفَامتََأل بطْر٨" بَِأي قُوة، وبِاسمِ من فَعلْتُما هذَا؟"
٩يفَ شُفرِفُوا كَيتَع َأن ونتُرِيدرِيضٍ، وم عم نَاهنَعص وفرعم نع موَألُونَنَا الْيتَس ا، ١٠. َأنْتُميعموا جلَمفَاع ِإذَن

نكُلُّ ب لَمعلْيو ي َأنْتُمالَّذ رِييحِ النَّاصسـى الْميسمِ عاس ةا بِقُويملس كُمامفُ َأمقَل يجذَا الره اِئيَل، َأنري ِإس
توالْم نم هاَهللا َأقَام نلَك ،وهتُملَبا١١. صهَأي وهتُمفَضي رالَّذ رجالْح وذَا هـى هيسع فَِإن ارص قَدو ،نَّاُؤونالْب 

الْبِنَاء اة١٢َ. تَاجالنَّج ِللنَّاسِ نَنَاُل بِه يطُأع آخَر ماس الَمِ كُلِّهي الْعف دوجال ي َألنَّه ،رِهاةَ بِغَيال نَج".  
١٣امع نا ممفُوا َأنَّهرعنَّا، ووحيو سطْرةَ باعا شَجَأوا را فَلَممكُوا َأنَّهرَأدوا وبجنِ، تَعيلِّمتَعم رغَيبِ والشَّع ة

. لَكنَّهم لَم يعرِفُوا ماذَا يقُولُون، َألنَّهم رَأوا الرجَل الَّذي شُفي واقفًا معهما١٤. من َأصحابِ عيسـى
١٥لجالْم نوجِ ما بِالْخُرموهرفََأم منَهيا بيموا فرتَشَاو قَالُوا١٦سِ، ثُمكَّانِ : "ونِ؟ كُلُّ سلَيجنِ الرذَيُل بِهماذَا نَعم

كْثَر بين لَكن ِلكَي ال ينْتَشر هذَا اَألمر َأ١٧. الْقُدسِ يعلَمون َأنَّهما صنَعا آيةً عظيمةً، ونَحن ال نَقْدر َأن نُنْكرها
  ."الشَّعبِ، نُهددهما ِلكَي ال يكَلِّما َأحدا بِهذَا االسمِ

١٨بِه ا النَّاسلِّمعال يـى، ويسع ما اسذْكُرال ي ا َأنموهرَأما وموهرضنَّا١٩. فََأحوحيو سطْرب مهابفََأج :
"حصْل يه ،وا َأنْتُمكُماَهللا؟ اُح يعنُط َأم َأنْتُم كُميعنُط ي نَظَرِ اِهللا َأنا ٢٠ فبِم نَتَكَلَّمْل سكُتَ، بنَس َأن رال نَقْد ننَح

 خَافُوا من الشَّعبِ فَقَد ولَم يجِدوا طَرِيقَةً ِلمعاقَبتهِما، بْل. فَهددوهما مرةً ُأخْرى ثُم َأطْلَقُوهما٢١." رَأينَا وسمعنَا
َألن الرجَل الَّذي حدثَتْ معه معجِزةُ الشِّفَاء هذه كَان عمره َأكْثَر ٢٢. كَان الْجميع يسبحون اَهللا علَى ما جرى

  .من َأربعين سنَةً



  دعاء المؤمنين

٢٣ سطْرب احرقَ سا ُأطْللَمارِ وبالَْأح اءَؤسا رملَه ا قَالَهبِكُلِّ م ماهرأخْبا وابِهِمحا ِإلَى َأصعجنَّا، روحوي
يا رب، يا صانع السماء واَألرضِ : "فَلَما سمعوا هذَا، رفَعوا صوتَهم معا بِالدعاء ِلله وقَالُوا٢٤. والشُّيوخُ

الْبا، ويها فكُلِّ مرِ وقُلْت٢٥َحو داوَأبِينَا د كدبلَى فَمِ عوسِ عوحِ الْقُدتَ بِالر؟ : َأنْتَ تَكَلَّمماُألم تاجاذَا هِلم
عا، ضد اِهللا وضد الْمسيحِ استَعد ملُوك اَألرضِ، واجتَمع الْحكَّام م٢٦وِلماذَا فَكَّرت الشُّعوب في ُأمورٍ باطلَة؟ 

خْتَارِه٢٧! م كمخَاد داِئيَل، ضرنُو ِإسبو باناَألجو ينْطالْب سبِيالطو سوديره ينَةدالْم هذي هف عتَمال اجعف فِإنَّه
تَهحسي مـى الَّذيسوسِ ع٢٨. الْقُدبا سلُوا كُلَّ ممعوكيَئتشمو كتبِ قُوسبِح تَ بِهيقَضا ٢٩. قَ وي فَانْظُرِ اآلن

ةاءربِكُلِّ ج ككَالم نلنُع َأن كبِيدع ننَا نَحنَحامو ،مهيددِإلَى تَه ب٣٠. ر اتْل آيماعو ،ِللشِّفَاء كدي دمو
  ."دوسِ عيسـىوعجاِئب بِاسمِ خَادمك الْقُ

وَأخَذُوا يعلنُون كَالم . فَلَما دعوا اَهللا اهتَز الْمكَان الَّذي كَانُوا مجتَمعين فيه، وامتَُألوا جميعا بِالروحِ الْقُدوس٣١ِ
ةاءراِهللا بِج.  

  المؤمنون يشاركون بأمالكهم

ولَم يكُن َأحد يقُوُل ِإنَّه يملُك ما عنْده، بْل كَان كُلُّ شَيء . با واحدا ونَفْسا واحدةًوكَان كُلُّ الْمْؤمنين قَل٣٢ْ
منَهيكًا بشْتَر٣٣. متوالْم نم ـى قَاميسنَا عديس َأن ةيمظع ةبِقُو وندشْهُل يسالر رتَماسكَانَتْ. وةُ اِهللا ومعن 

فَلَم يكُن فيهِم محتَاج، َألن كُلَّ الَّذين كَانُوا يملُكُون حقُوال َأو بيوتًا كَانُوا يبِيعونَها، ٣٤. الْوفيرةُ علَيهِم جميعا
 نالثَّم ونرضحي٣٥واح بسح ونَهعزوي مهِل، وسِللر طُونَهعيوداحاجِ كُلِّ ويت.  

٣٦ ،يصرقُب تُهيالوِي، وجِنْس قَبِيلَة نم وهو ،عشَجي يا َأيِ الَّذنَابرب ونَهعدُل يسالر ي كَانفُ الَّذوسي٣٧و كَان
  .عنْده حقٌْل، فَباعه وَأحضر الثَّمن وَأعطَاه ِللرسِل

 

 رةحنانيا وسفي

٥  

واحتَفَظَ ِلنَفْسه بِجزء من الثَّمنِ ٢لَكن كَان هنَاك رجٌل اسمه حنَانْيا، باع قطْعةَ َأرضٍ هو وزوجتُه سفيرةُ، ١
ذَِلك لَمتَع تُهجوكَانَتْ زِل. وسِللر طَاهَأعو ياقالْب رض٣. فََأحطْرب فَقَاَل لَهس" : كقَلْب طَانَأل الشَّياذَا ما، ِلمنَانْيا حي

قَبَل ما بِعتَه كَان لَك، ولَما بِعتَه كَان ٤فَكَذَبتَ علَى الروحِ الْقُدوسِ واحتَفَظْتَ ِلنَفْسك بِجزء من ثَمنِ اَألرضِ؟ 
فَلَما سمع ٥!" فَلماذَا قَصدتَ هذَا في قَلْبِك؟ َأنْتَ كَذَبتَ علَى اِهللا ال علَى النَّاسِ. اءبِِإمكَانك َأن تَعمَل بِثَمنه ما تَشَ
  .وكُلُّ الَّذين سمعوا بِهذَا خَافُوا جِدا. حنَانْيا هذَا الْكَالم، وقَع ميتًا

٦نَانْيكَفَّنُوا حانِ والشُّب ضعب اءفَجفَنُوهدو وا بِهجخَرال ٧. ا و يهو تُهجوتْ زاءج ،اتاعس ثَالث الَيوح دعبو
فَقَاَل ٩." نَعم، بِهذَا الْمبلَغِ: "قَالَتْ" قُوِلي ِلي، هْل بِهذَا الْمبلَغِ بِعتُما اَألرض؟: "فَقَاَل لَها بطْرس٨. تَعلَم ما جرى



الَّذين دفَنُوا زوجك وصلُوا عنْد الْبابِ، ! ِلماذَا اتَّفَقْت َأنْت وزوجك علَى امتحانِ روحِ اِهللا؟ اُنْظُرِي: "بطْرسلَها 
ان وجدوها ميتَةً، فَخَرجوا بِها ولَما دخََل الشُّب. فَوقَعتْ في الْحاِل عنْد قَدميه وماتَت١٠ْ!" وسيحملُونَك َأنْت َأيضا
  .وكُلُّ جماعة الْمْؤمنين وكُلُّ الَّذين سمعوا بِهذَا خَافُوا جِدا١١. ودفَنُوها بِجِوارِ زوجِها

  الرسل يعملون معجزات كثيرة

١٢ةٌ بيركَث اِئبجعاتٌ وِل آيسالر طَةاستْ بِوتَمبِوالشَّع ني . ةي قَاعا فعم ونعتَمجي يننْؤمكُلُّ الْم كَانو
انملَي١٣. سمنَهيب سنْدي َأن هِمتاعمخَارِجِ ج نم دْأ َأحرتَجي لَما. وجِد مهتَرِمحي بالشَّع ْل كَان١٤. ب نآمو

وكَان النَّاس يحملُون الْمرضى ِإلَى الشَّوارِعِ، ١٥. لرجاِل والنِّساء وانْضموا ِإلَيهِمبِعيسى عدد كَبِير من ا
هِمضعلَى بع لُّهلُّ ظحا يمبر سطْرب رما يمنْدتَّى عيرٍ حصح اشٍ َأورلَى فع مونَهعضياتٌ ١٦. واعمكَانَتْ جو

نمالشِّفَاء نَالُوني مكَانُوا كُلُّهو ،ةيراحِ الشِّروبِاَألر ذَّبِينعالْمى وضري بِالْمسِ تَْأتِللْقُد ةاوِرجالْم اِلي الْبِالدَأه . 
 اليهود يضطهدون الرسل

١٧م ينالَّذ تُهاعمجو وه دسارِ بِالْحبالَْأح سِئيتََأل رفَام ،ينيوقدبِ الصزح ِل، ١٨نسلَى الروا عضفَقَب
امنِ الْعجي السف موهعضو١٩. ومقَاَل لَهو مهجَأخْرِل، وي اللَّينِ فجالس ابوَأب الكًا فَتَحم نفُوا "٢٠: لَكقوا وبذْها

فََأطَاعوا ما قَالَه، وذَهبوا ِإلَى بيت اِهللا عنْد الْفَجرِ، ٢١." سالَةَ الْحياة الْجديدة كَاملَةًفي بيت اِهللا، وَأعلنُوا ِللنَّاسِ رِ
النَّاس ونلِّمعَأخَذُوا يو.  

شُيوخِ ِإسراِئيَل، وَأمروا بِِإحضارِ فَجاء رِئيس الَْأحبارِ وجماعتُه، واستَدعوا الْمجلس اَألعلَى، َأي كُلَّ مجلسِ 
: فَرجعوا وَأخْبروا وقَالُوا. لَكن لَما ذَهب الْحرس ِإلَى السجنِ، لَم يجِدوهم هنَاك٢٢. الرسِل من السجنِ

٢٣"ينفاقو سرالْحكَامٍ، وغْلَقًا بِكُلِّ ِإحم نجنَا السدجابِوواَألب نْدِل.  عاخي الدا فدَأح نَجِد نَا لَما فَتَحلَم نلَك ".
فَجاء ٢٥" ياتُرى ماذَا حدثَ؟: "فَلَما سمع قَاِئد حرسِ بيت اِهللا ورَؤساء الَْأحبارِ هذَا الْكَالم، تَحيروا وقَالُوا٢٤

مقَاَل لَهو داحال: "وبالشَّع ونلِّمعي فُوناقاِهللا و تيي بف منِ، هجي السف موهتُمعضو يناُل الَّذجر".  
٢٦بالشَّع مهمجري خَافُوا َأن مَألنَّه نْفرِ عبِغَي موهرضَأحو ،الُهرِجسِ ورالْح قَاِئد بَأ٢٧. فَذَه مخَلُوها َأدفَلَم امم

نَحن َأمرنَاكُم َأن ال تُعلِّموا بِهذَا االسمِ، لَكنَّكُم مْألتُم الْقُدس : "وقَاَل٢٨الْمجلسِ، استَجوبهم رِئيس الَْأحبارِ 
يجِب َأن نُطيع اَهللا ال : "َأجابه بطْرس والرسُل٢٩!" بِتَعليمكُم، وتُرِيدون َأن تُلْقُوا علَينَا مسُئوِليةَ قَتِْل هذَا الرجِل

٣٠. النَّاس ،توالْم نم هاِئنَا َأقَامآب اَهللا ِإلَه نلَكو ،وهتُملَبص ـى، َأنْتُميسع قَتَلْتُم ٣١َأنْتُم كُونِلي ،هينمِإلَى ي هفَعرو
ونَحن نَشْهد بِهذَا، وكَذَِلك يشْهد ٣٢. وبِواسطَته يمكن ِلبني شَعبِنَا َأن يتُوبوا وتُغْفَر ذُنُوبهمهو الْملك والْمنْقذَ، 

ونَهيعطي يناُهللا ِللَّذ طَاهي َأعالَّذ وسالْقُد وحالر".  
٣٣ذَا الْكَالمسِ هلجالْم اءضَأع عما سَلفَلَمسقْتُلُوا الري وا َأنادَأروا وبلَِئيُل، ٣٤. ، غَضغَم هماس منْها مداحو نلَك

. وهو فَريسي وُأستَاذٌ في الشَّرِيعة، وكَان كُلُّ الشَّعبِ يحتَرِمه، وقَفَ في الْمجلسِ وَأمر بِِإخْراجِ الرسِل قَليال
٣٥سِثُملجالْم اءضاِل: " قَاَل َألعجالر ُؤالءبِه ونا تَنْوتُنَفِّذُوا م َأن اكُماِئيَل، ِإيري ِإسنا بضِ ٣٦. يعنْذُ بم َألنَّه



نَّه قُتَل وتَفَرقَ كُلُّ َأتْباعه وانْتَهى ولَك. الْوقْت قَام تُوداس، وقَاَل ِإنَّه رجٌل عظيم، فَتَبِعه حوالَي َأربعِ مَئة رجٍل
مهرالنَّاس٣٧ِ. َأم نةً ماعمج هاءرو ذَبجو اءصامِ اإلحي َأيف ييللوذَا الْجهي قَام ذَِلك دعبَل . وا قُتضَأي وه نَّهلَك

هاعقَ كُلُّ َأتْبتَفَرذَا فَِإ٣٨. وِله ،مشَْأنَهو مكُوهتَتْراِل وجالر ُؤالءه نوا عدتَعتَب َأن كُمحَأنْص ةيالْقَض هذي هنِّي ف
، فَلَن تَقْدروا َأن َأما ِإن كَانَتْ فعال من عنْد اِهللا٣٩. َألنَّه ِإن كَانَتْ َأفْكَارهم وَأعمالُهم من عنْد الْبشَرِ، فَِإنَّها تَفْشَُل

  !" تَغْلبوهم، بْل يتَّضح َأنَّكُم تُحارِبون اَهللا
فَعمَل الْمجلس بِنَصيحته، واستَدعوا الرسَل، وجلَدوهم وَأمروهم َأن ال يتَكَلَّموا بِاسمِ عيسـى، ثُم َأطْلَقُوا ٤٠

مهاحر٤١. سىفَخَريسِل عَأج نانُوا مهي َأن قِّينتَحسم مهرتَباَهللا اع َألن ،ينانحسِ فَرلجالْم نوا مكَانُوا ٤٢. جو
يحسالْم وـى هيسع َأن ،قُّفبِال تَو ونشِّربيو ونلِّمعارٍ، يارٍ ِإلَى دد نماِهللا و تيي بمٍ، فوكُلَّ ي.  

 اختيار مساعدين للرسل

٦  

١ ينالَّذ دا ضاشْتَكَو ،ةنَبِيَأج بِالد نم ودهال يَأص مه ينالَّذ يننْؤمالْم مٍ َأنوثَ ذَاتَ يدح ،يذالتَّالم ددع ا كَثُرلَمو
فَدعا الرسُل االثْنَا ٢. ون َأراملَهم في تَوزِيعِ الْمعونَة الْيوميةهم َأصال يهود من َأهِل البِالد، َألنَّهم كَانُوا يهملُ

مقَالُوا لَهو يذالتَّالم ةاعمكُلَّ ج شَرامِ: "عزِيعِ الطَّعبِتَو اِهللا ِلنَقُوم ةمةَ كَلمدَل خمنُه لَنَا َأن حصوا، ٣. ال يفَاخْتَار
هذَا َأيبِه منُكَلِّفَه ِلكَي ،ةكْمالْحوسِ ووحِ الْقُدالر نم ينلُوءممنَةٌ، وسةٌ حعمس ملَه نْكُماٍل مةَ رِجعبةُ، سا اِإلخْو

عةُ كُلُّها ِلهذَا الرْأيِ، واخْتَاروا فَارتَاحت الْجما٥." َأما نَحن فَنُواظب علَى الصالة وخدمة كَلمة اِهللا٤. الْواجِبِ
اصطَفَان، وهو رجٌل مملُوء من اِإليمانِ والروحِ الْقُدوسِ، ومعه فيليب وبركُو ونيسان وتيمون وبرمان ونقُوال 

جماعةُ هُؤالء السبعةَ َأمام الرسِل، ووضعوا َأيديهم علَيهِم ودعوا وَأحضرت ال٦ْ. اَألنْطَاكي الَّذي تَهود من قَبُل
هِملَأج ناَهللا م.  

٧ نا مجِد كَبِير ددع انقَبَِل اِإليمو ،ةعربِس زِيدسِ يي الْقُدف يذالتَّالم ددعو ،رنْتَشاِهللا ي كَالم كَانارِوبالَْأح.  
  اصطفان القبض على

لَكن عارضه ٩. وكَان اصطَفَان مملُوءا من نعمة اِهللا وقُوته، وكَان يعمُل عجاِئب وآيات عظيمةً بين النَّاس٨ِ
ةاعممِ جبِاس وفَةرعالْم ةاعمِإلَى الْج وننْتَمي ينالَّذ ضعب ةرِيكَنْداِإلسانِ وورالْقَي نم ودهي مهو ،رِينرتَحالْم 

طَفَاناص لُونادجُأوا يدبا، ويآسةَ وييكيلك نا مضَأيي ١٠. والَّت ةكْمبِ الْحببِس وهبغْلي وا َأنرقْدي لَم منَّهلَكو
سمعنَا هذَا الرجَل يقُوُل كَالم كُفْرٍ : "فَحرضوا بعض النَّاسِ ِليقُولُوا١١. لْقُدوس في الْكَالمَِأعطَاها لَه الروح ا

م وبِذَِلك َأثَاروا ضده الشَّعب والشُّيوخَ والْفُقَهاء، فَقَبضوا علَيه وَأحضروه َأما١٢." علَى موسى وعلَى اِهللا
هذَا الشَّخْص ال يتَوقَّفُ عنِ الْكَالمِ ضد بيت اِهللا الْمقَدسِ : "وَأحضروا شُهود زورٍ يقُولُون١٣. المجلسِ األعلَى



ةيدقالع دض١٤. وتَ اِهللا ويب مدهيذَا سه رِيـى النَّاصيسع قُوُل ِإني نَاهعما َألنَّنَا سنَاهلَّمي تَسالَّت اتادالْع رغَيي
  .فَنَظَر ِإلَيه كُلُّ الْحاضرِين في الْمجلسِ ورَأوا وجهه كََأنَّه وجه مالك١٥." من موسى

 

 اصطفان خطبة

٧  

١طَفَانارِ اصبالَْأح سِئيَأَل رةٌ: "فَسيححاتُ صاماالتِّه هذْل ه٢" ؟هطَفَاناص اباِئي : "فََأجا آبيي وتخْوا اي
 ،اناري حف كَنا سَل منِ قَبيرالنَّه نيا بم ي بِالدف ا كَانلَم يماهرَألبِينَا ِإب اللَةالْج باحاُهللا ص ري، ظَهونعماس

٣ ،قَاَل لَهاخْ'وو ،لَكَأهو كلَدب كاُتْرا لَكُأرِيهي سالت لَدِإلَى الْب ج٤' .راناري حف كَنسو ينيانالْكَلْد بِالد كفَتَر .
ا اآلنيهف ونيمتُق ي َأنْتُمالَّت الْبِالد هذِإلَى ه نَاكه ناُهللا م نَقَلَه ،وهاتَ َأبا ممدعب٥. ويبا نَصيهف هطعي لَمال وا، و

  .ِإنَّما وعده بَِأن تَكُون ملْكًا لَه وِلنَسله من بعده، مع َأنَّه لَم يكُن عنْده َأوالد في ذَِلك الْوقْت. حتَّى قَدما
٦" ،قَاَل اُهللا لَهونَ'وبِدتَعسفَي ةنَبِيَأج ي بِالدا فغَرِيب لُكنَس كُونيس مه ملُّونَهذي٤٠٠ونَة٧ . س بالشَّع باقنِّي ُأعلَكو

ثُم َأعطَى اُهللا ِإبراهيم ٨' .الَّذي يستَعبِدهم، وبعد ذَِلك يخْرجون من تلْك الْبِالد، ويعبدونَني هنَا في هذَا الْمكَانِ
ثُم ِإسحاقُ خَتَن ابنَه يعقُوب، ويعقُوب . ذَا، لَما وِلد ابنُه ِإسحاقُ، خَتَنَه في الْيومِ الثَّامنِوبِموجِبِ ه. عهد الْختَانِ

شَرع نَا االثْنَياءآب َأي ،هالدَأو ا خَتَنضَأي.  
٩"رصِإلَى م دبكَع وهاعبفَ ووسوا يدسح اءاآلبو .لَك ،هعم اَهللا كَان ١٠ن طَاهَأعو ،اِئبِهصكُلِّ م نم َأنْقَذَهو

رِهلَى كُلِّ قَصعو رصلَى ما عاِليو هفََأقَام ،نْهى عضري رصم كلم نوعرَل فعجةً، وكْمح.  
فَلَما سمع يعقُوب ١٢. لنَّاس جِدا، واحتَاج آباُؤنَا ِإلَى الطَّعامِوحدثَتْ مجاعةٌ في كُلِّ مصر وكَنْعان فَقَاسى ا"١١

ةرِل منَا َألواءا آبهَل ِإلَيسَأر ،رصي مف حقَم دوجي ١٣. َأنَّه عمسو ،هفُ بِنَفْسوسي مفَهرع ،ةيالثَّان ةاريي الزفو
نع نوعرفَفوسي اِئلَة١٤.  ع ينعبسةً وسكَانُوا خَمو ،هلكُلَّ َأهو وه قُوبعي هاِلدى وعتَداسفُ ووسَل يسَأرَو

لْقَبرِ الَّذي فَنَقَلُوهم ِإلَى شَكيم، ودفَنُوهم في ا١٦. فَنَزَل يعقُوب ِإلَى مصر، وماتَ فيها هو وآباُؤنَا١٥. شَخْصا
  .اشْتَراه ِإبراهيم من َأوالد حمور في شَكيم بِمبلَغٍ من الْماِل

. ولَما كَان الْوقْتُ يقْتَرِب ِليتَمم اُهللا وعده الَّذي َأعطَاه ِإلبراهيم، كَان شَعبنَا في مصر يكْثُر ويزِيد عددا"١٧
فَغَدر بِشَعبِنَا، وَأذَلَّ آباءنَا، وَأجبرهم َأن ١٩. ثُم قَام ملك آخَر علَى مصر لَم يكُن يعرِفُ شَيًئا عن يوسف١٨َ

ميال جِدا، فَتَربى ثَالثَةَ َأشْهرٍ وفي ذَِلك الْوقْت وِلد موسى، وكَان ج٢٠. يتْركُوا َأطْفَالَهم خَارِج الدارِ ِلكَي يموتُوا
هاِلدارِ وي دا٢١. فنٍ لَهكَاب تْهبرو نوعربِنْتُ ف َأخَذَتْه ،لُهَأه كَها تَرلَم٢٢. و ةكْمى بِكُلِّ حوسفَتَثَقَّفَ م

اِلهمَأعو اِلهي َأقْوا فيمظع ارصو ،ينرِيصالْم.  
فَرَأى مصرِيا يعتَدي علَى ٢٤. ولَما كَان عمره َأربعين سنَةً، خَطَر في باِله َأن يزور اخْوتَه بني ِإسراِئيَل"٢٣

رِيصقَتََل الْمو لَه انْتَقَمظْلُومِ ونِ الْمع افَعفَد ،منْهم داح٢٥. وتَهخْوا َأن ظَنو همتَخْدسي اَهللا بِذَِلك َأن ونمفْهي 



وفي الْيومِ التَّاِلي، صادفَ اثْنَينِ منْهم يتَشَاجرانِ، فَحاوَل َأن يصلح بينَهما وقَاَل، ٢٦. ِإلنْقَاذهم، لَكنَّهم لَم يفْهموا
لَكن الَّذي كَان يعتَدي علَى اآلخَرِ دفَع موسى على جانبٍ ٢٧' حدكُما علَى اآلخَرِ؟َأنْتُما َأخَوانِ، فَلماذَا يعتَدي َأ'

 ،قَاَل لَهنَا؟ 'وا علَييقَاضا وِئيسر لَكعج نسِ؟٢٨مبِاَألم رِيصا قَتَلْتَ الْمي كَمتَقْتُلَن َأن ْل تُرِيد٢٩' ه عما سفَلَم
وسنِميلَدو بَأنْج نَاكهو ،نَبِيكََأج نَاكه َأقَامو ،انيدم ِإلَى بِالد برذَا، هى ه.  
٣٠"ينَاءِل سبج اءرحي صف ذَِلك كَانو ،قَةلَّيي عي لَهِيبِ نَارٍ فف الكم لَه رنَةً، ظَهس ينعبَأر دعبشَ ٣١. وهفَانْد
وسىمرِلي باقْتَرنْظَرِ والْم نى م . ،قُوُل لَهتَ اِهللا يوص عماقَ '٣٢فَسحوِإس يماهرِإب بر ،اِئكآب بَأنَا ر

قُوبعيو. 'نْظُري ْؤ َأنرجي لَمى ووسم بتَعاُهللا، ٣٣. فَار ا'فَقَاَل لَه كَانالْم َألن كذَاءح خْلَعا يهفٌ فاقي َأنْتَ ولَّذ
واآلن تَعاَل . َأنَا رَأيتُ ذُلَّ شَعبِي الَّذي في مصر، َأنَا سمعتُ َأنينَهم، فَنَزلْتُ ُألنْقذَهم٣٤. هو َأرض مقَدسةٌ

رصِإلَى م لَكسُألر.'  
َأرسلَه اُهللا بِواسطَة الْمالك الَّذي '  جعلَك رِئيسا وقَاضيا علَينَا؟من'هذَا هو موسى الَّذي رفَضوه وقَالُوا، "٣٥

مذَهنْقمو مهِئيسر كُونِلي ،قَةلَّيي الْعف لَه ر٣٦. ظَه نْدعو ،رصي مف اتآيو اِئبجع نَعصو رصم نم مهجفََأخْر
سيرسُل لَكُم اُهللا 'هذَا هو موسى الَّذي قَاَل ِلبني ِإسراِئيَل، ٣٧. ، وطُوَل َأربعين سنَةً في الصحراءالْبحرِ اَألحمرِ

 الْمالك الَّذي هذَا هو الَّذي كَان مع جماعة الشَّعبِ في الصحراء، وسيطًا بين٣٨' .من بينِ شَعبِكُم نَبِيا مثْلي
  .فَتَلَقَّى كَالما يمنَح الْحياةَ وَأعطَاه لَنَا. كَلَّمه في جبِل سينَاء وآباِئنَا

٣٩"رصِإلَى م وا بِقُلُوبِهِمعجْل رب ،لُوهقْبي لَمى، ووسوا ميعطي وا َأنفَضنَا راءآب ن٤٠. لَكونارقَالُوا ِلهو ،' نَعصا
ى لَهراذَا جم لَمال نَع ،رصم ننَا مجي َأخْرالَّذ ذَا الشَّخْصى، هوسم رِنَا، َألنيي سينَا فدةً تَهي ٤١' .لَنَا آِلهف

ا صوا بِمفَرِحا، وايحض وا لَهمقَدٍل، وجلَى شَكِْل عا عنَموا صنَعص ،قْتالْو ذَِلكميهدَأي تْه٤٢. نَع ،مكَهاَهللا تَر نلَك
 ،اءتَابِ اَألنْبِيي كف يحقُوُل الْوا يكَم ،اءمالس وموا نُجدبعِلي مهلَّمسا 'وايحِلي ض تُممْل قَداِئيَل، هري ِإسنا بي

ال، بْل حملْتُم معكُم خَيمةَ اِإللَه مولَخَ، ونَجم اإللَه رفَان، والتَّماثيَل ٤٣ء؟ وقَرابِين طُوَل َأربعين سنَةً في الصحرا
  '.ِلذَِلك َأنْفيكُم ِإلَى َأبعد من بابَِل. الَّتي صنَعتُموها ِلتَعبدوها

فَِإن موسى صنَعها حسب الْمثَاِل الَّذي رآه، كَما . الْعهد معهمولَما كَان آباُؤنَا في الصحراء، كَانَتْ خَيمةُ "٤٤
فَِإنَّهم احتَلُّوا هذه الْبِالد . وبعد ذَِلك تَسلَّمها آباُؤنَا وَأحضروها ِإلَى هذه الْبِالد تَحتَ قيادة يشُوع٤٥. َأمره اُهللا
ونَاَل داود رِضى ٤٦. وبقيت الْخَيمةُ هنَا ِإلَى وقْت داود. رد اُهللا من َأمامهِمِ الشُّعوب الَّتي كَانَتْ فيهابعدما طَ

قُوبعي بكَنًا ِلرسم ينبي َأن لَه حمسي اِهللا َأن نم ا٤٧. اِهللا، فَطَلَب وه انملَيس نتًالَكيب نَى لَهي ب٤٨. لَّذ ِإال َأن
 ،ا قَاَل النَّبِيشَرِ، كَمنْعِ الْبص نم وتيي بف كُنسال ي يلقَاَل اُهللا٤٩'اَهللا الْع" : يه ضاَألري، وشرع اءمالس

يمقَد يهف عي َأضالَّذ كَانتًا؟ َأ. الْميِلي ب نُونْل تَب؟ فَهيهف تَاحكَانًا َأرم ي؟٥٠ودبِي اءاَألشْي هذَأنَا كُلَّ ه نَعَأص َألَم'"  
٥١طَفَانصقَاَل ا ثُم" :اءمص َآذَانُكُمةٌ، وَيقَاس كُمقُلُوب نامي ،يدنالْع با الشَّعهَأي ! وحالر ونتُقَاوِم اِئكُمثُْل آبم َأنْتُم
هْل يوجد نَبِي واحد لَم يضطَهِدوه؟ ِإنَّهم قَتَلُوا حتَّى الرسَل الَّذين تَنَبُأوا من قَبُل عن مجِيء ٥٢. قُدوس داِئماالْ

ارالْب .وهقَتَلْتُمو بِه تُمرغَد َأنْتُم اآلنالشَّر٥٣ِ. و تُملَّمتَس ينالَّذ اَأنْتُملُوا بِهمتَع لَم ذَِلك عمو ،الِئكَةم طَةاسةَ بِويع". 



 قتل اصطفان

لَكن اصطَفَان نَظَر ِإلَى ٥٥. فَلَما سمع َأعضاء الْمجلسِ هذَا، غَضبوا جِدا، وصروا بَِأسنَانهِم من الْغَضب٥٤ِ
ٌئ بِالرتَلمم وهو ،اءمينِ اِهللالسمي نفًا عاقـى ويسعالَل اِهللا، وَأى جوسِ، فَروا: "فَقَاَل٥٦. وحِ الْقُدِإنِّي ! اُنْظُر

فَسدوا آذَانَهم، وصرخُوا بَِأعلَى صوتهِم، ٥٧." َأرى السماء مفْتُوحةً، والَّذي صار بشَرا واقفًا عن يمينِ اِهللا
جهةً، وداحةً وفْعد مكُلُّه هلَيوا ع٥٨مةارجبِالْح ونَهمجرَأخَذُوا يو ،ينَةدِإلَى خَارِجِ الْم وا بِهاحرو . ودالشُّه عضوو

  .ثيابهم عنْد قَدمي شَاب اسمه شَاوُل
بتَيه ثُم وقَع علَى رك٦٠ْ." يا مولَاي عيسـى، اقْبْل روحي: "  وقَاَلوبينَما هم يرجمون اصطَفَان، ابتَهَل٥٩

 .ولَما قَاَل هذَا تُوفِّي." ي، ال تَحسب هذَا الذَّنْب ضدهملَايا مو: "وصرخَ
 شاول يضطهد المؤمنين

٨  

. وفي ذَِلك الْيومِ هاج اضطهاد شَديد ضد الْمْؤمنين الَّذين في الْقُدسِ. انوكَان شَاوُل موافقًا علَى قَتِْل اصطَف١َ
وقَام بعض الرجاِل اَألتْقياء بِدفْنِ ٢. فَتَشَتَّتُوا كُلُّهم في َأنْحاء يهوذَا والسامرة، َأما الرسُل فَبقَوا في الْقُدسِ

اةدبِش هلَيا عكَوبو ،طَفَانيح٣ِ. صسالْم ةابِ ُأمى ِإلَى خَرعسي ُل فَكَانا شَاوارٍ . َأمارٍ ِإلَى دد نم بذْهي فَكَان
  .ويجر من هنَاك الرجاَل والنِّساء ويرميهِم في السجنِ

  البشرى في السامرة

فَذَهب فيليب ِإلَى مدينَة في السامرة وبشَّر ٥. شَتَّتُوا، ذَهبوا من مكَانٍ ِإلَى آخَر وهم يبشِّرون بِكَالمِ اِهللاوالَّذين ت٤َ
لُها، كَانُوا يصغُون بِكُلِّ انْتباه ولَما كَانَت الْجماهير تَسمع فيليب يتَحدثُ، وتَرى اآليات الَّتي كَان يعم٦. بِالْمسيحِ

ه٧. ِإلَى كَالم شْلُوِلينالْم نم كَبِير ددع نَاَل الشِّفَاء كَذَِلكو ،يرِينكَث نم جتَخْرخُ ورةُ تَصيرالشِّر احواَألر كَانَتو
  .فَامتََألت الْمدينَةُ بِالْفَرح٨ِ. والْعرجِ
  ن الساحرسيمو

٩ شَخْص ي َأنَّهعديو ،رحالس ارِسمي َألنَّه ،ةرامَل السشُ َأههدي كَان ،ونيمس همٌل اسجر ينَةدي الْمف كَانو 
يادع رالْق١٠ُ. غَي وه قَالُوا ِإنَّهو ،يطسيمِ ِإلَى الْبظالْع نم يعمالْج قَهدصةُويمظةُ الْعا الْقُوهمي اسةُ الَّتةُ اِإللهِيرد !

لَكن لَما َأعلَن لَهم فيليب بشْرى قيامِ مملَكَة اِهللا، ١٢. وقَد صدقُوه َألنَّه كَان يدهشُهم بِسحرِه زمانًا طَوِيال١١
وسيمون نَفْسه آمن َأيضا وتَغَطَّس، ١٣. ى الْمسيحِ، آمنُوا وتَغَطَّسوا رِجاال ونساءوَأخْبرهم عن قُوة اسمِ عيسـ

  .وكَان يالزِم فيليب في كُلِّ مكَانٍ ويتَعجب من اآليات والْمعجِزات الْعظيمة الَّتي كَان يراها



فَذَهبا وتَضرعا ١٥. لْقُدسِ َأن َأهَل السامرة قَبِلُوا كَالم اِهللا، فََأرسلُوا لَهم بطْرس ويوحنَّاوسمع الرسُل في ا١٤
 وسالْقُد وحنَالُوا الري ِلكَي هِملَأج ن١٦ممنْهم دلَى َأحلَّ عح كُني لَم قْتالْو ذَِلك دِلح وا . َألنَّهتَغَطَّس ا كَانُوا قَدِإنَّم

  .فَوضع بطْرس ويوحنَّا َأيديهما علَيهِم، فَنَالُوا الروح الْقُدوس١٧. بِاسمِ الْمسيحِ عيسـى
١٨الر عضا يمنْدع يننْؤملَى الْملُّ عحي وسالْقُد وحالر َأن ونيمَأى سا رلَملَى وع ضرع ،هِملَيع مهيدُل َأيس

 ،النُّقُود ضعنَّا بوحيو سطْرا١٩بمقَاَل لَهو" : نكُلُّ م وسالْقُد وحنَاَل الري ةَ، ِلكَيرقْدالْم هذا هضي َأنَا َأيانيطَأع
هلَيع يدتُ يعض٢٠." وسطْرب تَ: "فَقَاَل لَهسكنُقُودَأنْتَ و كله !ةَ اِهللا بِالنُّقُودبه تَشْتَرِي ظَنَنْتَ َأن ٢١! َألنَّك سلَي

فَتُب عن شَرك هذَا، واطْلُب من الْمولَى ٢٢. لَك نَصيب وال قسمةٌ في هذَا، َألن قَلْبك غَير مخْلصٍ في نَظَرِ اِهللا
غْفي لَّهلَعي قَلْبِكف تَ بِهي فَكَّرالَّذ راَألم لَك ٢٣. ربِالشَّر دقَيمو دسالْح ةارربِم لُوءمم ى َأنَّكفَقَاَل ٢٤." َألنِّي َأر
ونيما: " ستُما ذَكَرمم ءي شَينيبصال ي لَى ِلكَيوالْم نا ما َأنْتُما٢٥." اُطْلُبمدعبا ومتَهادنَّا شَهوحوي سطْرب مقَد 

وفي الطَّرِيق كَانَا ينَاديانِ بِالْبشْرى في قُرى كَثيرة في منْطَقَة . وَأعلَنَا رِسالَةَ الْمسيحِ، رجعا ِإلَى الْقُدسِ
ةرامالس.  

  يؤمن بعيسى وزير حبشي

." استَعد َأن تَذْهب في الظُّهرِ ِإلَى الطَّرِيق الصحراوِي بين الْقُدسِ وغَزةَ: "َل لَهوكَلَّم مالك فيليب وقَا٢٦
٢٧بذَهو يبيلف دتَعفَاس .ِللْح سالْقُد ارا زمدعب ها ِإلَى بِالداجِعر كَان شَةبالْح نال مجَل رقَاب ي الطَّرِيقفوج .

شَةبالْح كَةلاكَةَ منْدك نْدع انَةا ِللْخَززِيرُل ومعيمِ وارِ الْقَوبك نُل مجذَا الره كَاني ٢٨. وف اِلسج وا هنَميبو
فَجرى ٣٠." تَقَدم ورافق الْمركَبةَ: "يليبفَقَاَل الروح الْقُدوس ِلف٢٩. مركَبته، كَان يقْرُأ في كتَابِ النَّبِي ِإشَعيا

ا، فَقَاَل لَهيِإشَع النَّبِي ُأ كَالمقْرَل يجالر عمسو ،ةكَبرِإلَى الْم يبيلُأ؟: "فا تَقْرم مْل َأنْتَ فَاه٣١" هابفَ : "فََأجكَي
َأما فَصُل الْكتَابِ الَّذي كَان يقْرُأه ٣٢. دعا الْوزِير فيليب َأن يصعد ويركَب معهو" َأفْهم ِإن لَم يشْرح ِلي َأحد؟

وفَه" :هفَم فْتَحي فَلَم ،هزجي نم يدي نيب تامٍل صمكَححِ، واقُ ِإلَى الذَّبتُس كَشَاة لُو٣٣. كَانامعو رِ َأذَلُّوهبِغَي ه
  ."عدٍل، ومن يصفُ نَسلَه؟ َألن حياتَه علَى اَألرضِ انْتَهتْ

٣٤يبيلِلف زِير؟: "فَقَاَل الْوشَخْصٍ آخَر نع َأم هنَفْس ن؟ عثُ النَّبِيدتَحي نمع ،كلفَض ن٣٥" قُْل ِلي م يبيلَأ فدفَب
وبينَما هما في الطَّرِيق، وصال ِإلَى ٣٦. ذَ يبشِّره بِِإنْجِيِل عيسـى ابتداء من هذَا الْفَصِل من كتَابِ اِهللايتَكَلَّم، وَأخَ

زِيرفَقَاَل الْو ،اءم يهكَانٍ فم" :اُنْظُر !اءنَا م؟! هَأتَغَطَّس َأن نَعماذَا ي٣٧" ميبيلف هابكُلِّ : "َأج نم نكُنْتَ تُْؤم ِإن
تَغْطُس َأن نُككمي ،ُل." قَلْبِكجاِهللا: "فَقَاَل الر ناب يحسالْم وـى هيسع َأن نةُ، ٣٨." َأنَا ُأْؤمكَبرفَ الْمتَق َأن رَأمو

ولَما خَرجا من الْماء، خَطَفَ روح اِهللا فيليب، ولَم يعد ٣٩. ليبفَنَزال ِإلَى الْماء معا، فيليب والرجُل، وغَطَّسه في
َأما فيليب فَظَهر في مدينَة َأشْدود، فََأخَذَ يسافر وينَادي بِالْبشْرى في كُلِّ ٤٠. الْوزِير يراه، فَتَابع سفَره بِفَرحٍ

  .ن وصَل ِإلَى قَيصرِيةَالْبِالد ِإلَى َأ
 



 إلى اإليمان شاول يهتدي

٩  

وطَلَب منْه رساِئَل ِإلَى بيوت الْعبادة ٢فَذَهب ِإلَى رِئيسِ الَْأحبارِ . وكَان شَاوُل مازاَل يهدد َأتْباع عيسى بِالْقَتِْل١
  .ى الَّذين يجِدهم من َأتْباعِ الطَّرِيق من رِجاٍل ونساء ويْأخُذَهم ِإلَى الْقُدسِالَّتي في دمشْقَ، ِلكَي يقْبِض علَ

٣اءمالس نم نُور لَهوح اءَأةً َأضشْقَ، فَجمد نم باقْتَر قَد كَانو ،رافسم وا هنَميبضِ، ٤. ولَى اَألرع قَعفَو
ص عمسوقُوُل لَهتًا يُل: "وا شَاوُل! يا شَاوي؟! ينطَّهِداذَا تَضُل٥" ِلم؟: "فَقَاَل شَاوديا سَأنْتَ ي نم "هابَأنَا : "َأج

هطَّهِدي َأنْتَ تَضى الَّذيس٦. علَهمتَع َأن جِبا يبِم رينَةَ، فَتُخْبدخُِل الْمادو قُم".  
فَقَام شَاوُل من علَى ٨. رجاُل الْمسافرون معه، فَوقَفُوا ال ينْطقُون وهم يسمعون الصوتَ وال يرون َأحداَأما ال٧

امٍ ال يرى، ولَم يْأكُْل ولَم وبقي ثَالثَةَ َأي٩. فَقَادوه بِيده ِإلَى دمشْقَ. اَألرضِ وفَتَح عينَيه، فَوجد َأنَّه ال يرى
بشْري.  

نَعم يا : "فَقَاَل." يا حنَانْيا: "وكَان في دمشْقَ واحد من َأتْباعِ عيسى اسمه حنَانْيا، فَقَاَل لَه الْمسيح في رْؤيا١٠
اليو١١!" مِإلَى شَارِعِ الْ: "فَقَاَل لَه باذْهو قُم هماس وسسطَر نٍل مجر نوذَا عهارِ يي دَأْل فاسيمِ، وتَقسم
." وقَد رَأى في رْؤيا رجال اسمه حنَانْيا جاء ِإلَيه ووضع يديه علَيه ِلكَي يرى١٢فَهو اآلن يصلِّي . شَاوُل
. َأنَا سمعتُ من كَثيرِين عن هذَا الرجِل، وعنِ اَألذَى الَّذي سببه ِلشَعبِك في الْقُدسِ! يا مولَاي: "أَََجاب حنَانْيا١٣
١٤كمو بِاسعدي نلَى كُلِّ مع قْبِضي ارِ ِلكَيبالَْأح اءَؤسر نم ِإذْن هعمنَا وِإلَى ه اءج وه١٥." وع ىفَقَاَل لَهيس :

وسُأرِيه ١٦. اذْهب، َألن هذَا الرجَل َأنَا اخْتَرتُه ِليكُون َأداةً ِليحمَل اسمي ِإلَى الشُّعوبِ والْملُوك وبني ِإسراِئيَل"
  ."كَيفَ َأنَّه سيتََألَّم كَثيرا من َأجِل اسمي

يا َأخُ شَاوُل، سيدنَا عيسـى الَّذي ظَهر لَك : " ودخََل ووضع يديه علَى شَاوَل وقَاَلفَذَهب حنَانْيا ِإلَى الدارِ،١٧
ُل وعلَى الْفَورِ وقَع من عينَيه شَيء مث١٨ْ." في الطَّرِيق ِإلَى هنَا، َأرسلَني ِلكَي تَرى وتَمتَلَئ من الروحِ الْقُدوسِ

وتَنَاوَل بعض الطَّعامِ فَتَقَوى، ثُم قَضى بِضعةَ َأيامٍ مع التَّالميذ في ١٩فَقَام وتَغَطَّس . قُشُورٍ وَأصبح يرى
 .دمشْقَ

 شاول في دمشق

٢٠يسع ي َأننَادَأ يدبو ةادبالْع وتيةً ِإلَى باشَربُل مشَاو بذَهاِهللاو ناب و٢١. ـى ه وهعمس ينشَ كُلُّ الَّذهفَانْد
َألَيس هذَا هو الَّذي كَان يحاوُِل َأن يبِيد الَّذين يدعون بِهذَا االسمِ في الْقُدسِ، وجاء ِإلَى هنَا بِقَصد َأن : "وقَالُوا

َأما شَاوُل فَكَان يزداد قُوةً، وكَان يحير الْيهود الْمقيمين في ٢٢" رَؤساء الَْأحبارِ؟يقْبِض علَيهِم ويْأخُذَهم ِإلَى 
يحسالْم وـى هيسع لَى َأنا عهمقَدي ي كَانالَّت لَّةشْقَ بِاَألدم٢٣. دودهالْي رتَآم ،قْتالْو نم ةفَتْر دعبوقْتُلُوهِلي  .



٢٤ةرَؤامنِ الْمع عمَل سشَاو نلَك ،قْتُلُوهي ال ِلكَيلَيا وارنَه ينَةدالْم اتابوب ونباقري ٢٥. فَكَانُوا يف هاعَأتْب فََأخَذَه
ي قُفَّةورِ فالس نم لُوهَأنْزِل، واللَّي.  

  شاول في القدس

٢٦ا ولَمو حبَأص قُوا َأنَّهدصي لَمو ،نْهخَافُوا م مكُلَّه منَّهلَك ،يننْؤمِإلَى الْم منْضي َل َأناوسِ، حُل ِإلَى الْقُدَل شَاوص
َأى عيسى في الطَّرِيق، وَأن عيسى لَكن برنَابا َأخَذَه ِإلَى الرسِل، وشَرح لَهم كَيفَ َأن شَاوَل ر٢٧. مْؤمنًا بِعيسى

فََأقَام شَاوُل عنْدهم، وَأخَذَ يتَنَقَُّل ٢٨. تَحدثَ معه، وكَيفَ َأن شَاوَل نَفْسه بشَّر بِاسمِ عيسـى بِجراءة في دمشْقَ
فى بِال خَويسمِ عبِاس شِّربيسِ وي الْقُدف مهع٢٩. م ،ملُهادجيو ةنَبِياَألج الْبِالد نم ينالَّذ ودهالْي بخَاطي كَانو

قْتُلُوهي وا َأنمم٣٠. فَصوسسِإلَى طَر فُوهرص نَاكه نمةَ ورِيصقَي ينَاءِإلَى م َأخَذُوه ،ةُ بِذَِلكاِإلخْو ملا عفَلَم.  
٣١مكَانَتْ جوةرامالسيِل ولالْجوذَا وهي ي كُلِّ بِالدالمِ فبِالس متَنْع يننْؤماتُ الْماع . خَافَةي مف متَتَقَدو وكَانَتْ تَنْمو

 .اِهللا، وتَزِيد في الْعدد بِمساعدة الروحِ الْقُدوسِ
 شفاء إيناس

فَوجد هنَاك ٣٣. كُلِّ الْمنْطَقَة، وذَاتَ مرة زار َأتْباع الْمسيحِ الْموجودين في لُدةَوكَان بطْرس يسافر في ٣٢
ينني ساننْذُ ثَماشِ مرالْف طَرِيح كَان ،ِإينَاس همشْلُوال اسال مج٣٤. رسطْرب ـى : "فَقَاَل لَهيسع ،ا ِإينَاسي

 يحسالْميكشْفي .كبِنَفْس اشَكرف تِّبرو اِل." قُمي الْحف ِإلَى ٣٥. فَقَام ما كُلُّهوتَدفَاه ،ونشَارةََ وكَّانِ لُدكُلُّ س آهرو
  .الْمسيحِ

  إقامة طابيته

وكَانَتْ داِئما تَعمُل الْخَير وتُساعد . ي غَزالَةٌوكَان في مدينَة يافَا واحدةٌ من َأتْباعِ عيسى اسمها طَابِيتَه، َأ٣٦
تَاجِينحاتَت٣٧ْ. الْممتْ ورِضا مَأنَّه قْتالْو ي ذَِلكثَ فدحلَى. واَألع ي الطَّابِقف فَةي غُرا فوهعضوا ولُوهفَغَس .

مْؤمنُون الَّذين في يافَا َأن بطْرس موجود في لُدةَ، فََأرسلُوا ِإلَيه رجلَينِ بِرِسالَة وسمع الْ. ولُدةُ قَرِيبةٌ من يافَا٣٨
  ."من فَضلك تَعاَل ِإلَينَا بِسرعة: "تَقُوُل
تَجمعتْ حولَه كُلُّ اَألرامِل باكيات يرِينَه ولَما وصَل َأخَذُوه ِإلَى الْغُرفَة، فَ. فَقَام بطْرس وذَهب معهما٣٩

اةيالْح دلَى قَيع يها ولُهمالَةُ تَعي كَانَتْ غَزالَّت ابالثِّيةَ وص٤٠. اَألقْم كَعرو ،فَةالْغُر نم يعمالْج سطْرب جفََأخْر
. فَفَتَحتْ عينَيها، ولَما رَأتْ بطْرس جلَستْ!" يا طَابِيتَه قُومي: " ِإلَى الْجثَّة وقَاَلوتَضرع ِإلَى اِهللا، ثُم الْتَفَتَ

لِّها، فَآمن وانْتَشَر الْخَبر في يافَا ك٤٢ُ. ثُم دعا الْمْؤمنين واَألرامَل، وقَدمها لَهم حيةً. فَمد يده لَها وَأقَامها٤١
  .وَأقَام بطْرس في يافَا بعض الْوقْت عنْد واحد دباغٍ اسمه سمعان٤٣. كَثيرون بِعيسى

 



 كرنليوس

١٠  

. تي اسمها الْكَتيبةُ اِإليطَاِليةُوكَان في مدينَة قَيصرِيةَ ضابِطٌ اسمه كُرنلْيوس، بِرتْبة قَاِئد مَئة في الْكَتيبة ال١َّ
  .وكَان تَقيا يخَافُ اَهللا هو وكُلُّ عاِئلَته ويتَصدقُ كَثيرا علَى الْمحتَاجِين، ويطْلُب وجه اِهللا داِئما٢
يا : "بِوضوحٍ في رْؤيا، مالكًا من عنْد اِهللا يْأتي ِإلَيه ويقُوُلوذَاتَ يومٍ، حوالَي الساعة الثَّاِلثَة بعد الظُّهرِ، رَأى ٣

وسلْينقَاَل٤." كُرخَاِئفٌ و وهو هِإلَي ؟: "فَنَظَرديا ساذَا يم "الكالْم اِهللا، : "قَاَل لَه امتْ َأمدعص قَاتُكدصو اتُكلَوص
كْرِهي ف٥. فََأنْتَ فسطْرا بضَأي همي اسالَّذ انعمعِ ستَداسافَا، واِل ِإلَى يجالر ضعْل بسَأر اآلن٦. و وهو

نَينِ من ولَما انْصرفَ الْمالك الَّذي كَلَّمه، نَادى اث٧ْ." موجود عنْد سمعان الدباغِ الَّذي داره علَى شَاطِئ الْبحرِ
يهداعسم نا ميا تَقينْدجو ،هامافَا٨. خُدِإلَى ي ملَهسَأرى، ورا جكُلَّ م ملَه حشَرو.  

وجاع جِدا وكَان ١٠. وفي الْغَد بينَما هم يقْتَرِبون من الْمدينَة، صعد بطْرس ِإلَى السطْحِ ِليصلِّي ساعةَ الظُّهر٩ِ
ورَأى السماء مفْتُوحةً، وشَيًئا نَازِال مثَْل ١١وبينَما كَانُوا يجهزون الطَّعام، وقَع في غَيبوبة، . يتَمنَّى َأن يْأكَُل

ةعبا اَألرهافَأطْر نضِ ملَّى ِإلَى اَألرتَتَد ةكَبِير ةالءي ١٢. مالَّتي وشي تَمالَّت انَاتوياعِ الْحكُلِّ َأنْو نا ميهف كَانو
اءمورِ السطُيفُ وحقُوُل١٣. تَزتٌ يوص هاءجكُْل: "وو حذْبا ،سطْرا بي ١٤." قُمسطْري: "فَقَاَل بديا سَأنَا ! ال ي

سند ا َأوًئا نَجِسآكُْل شَي الَمدة١٥ً." ا َأبيةً ثَانرتُ موالص ا: "فَقَاَل لَهَأنْتَ نَجِس هتَبِرا، ال تَعراُهللا طَاه لَهعا جم "!
  .وحدثَ هذَا ثَالثَ مرات، ثُم ارتَفَعت الْمالءةُ ِإلَى السماء في الْحاِل١٦
معنَى الرْؤيا الَّتي رآها، كَان الرجاُل الَّذين َأرسلَهم كُرنلْيوس قَد سَألُوا عن وبينَما كَان بطْرس حاِئرا في ١٧

وكَان ١٩" هْل عنْدكُم ضيفٌ هنَا اسمه سمعان بطْرس؟: "فَنَادوا وسَألُوا١٨. دارِ سمعان، ووصلُوا قُدام الْبابِ
سطْربوحالر ا، فَقَاَل لَهْؤينَى الرعي مف فَكِّراَل يازم " :ونَكطْلُباٍل يثَالثَةُ رِج دوج٢٠. ي مهعم باذْهانْزِْل وو قُم

ملْتُهسي َأرَألنِّي َأنَا الَّذ ددبِال تَر".  
جِْئنَا من عنْد الضابِط : "َأجابوا٢٢"  الَّذي تَطْلُبونَه، فَلماذَا جِْئتُم؟َأنَا هو: "فَنَزَل بطْرس ِإلَى الرجاِل وقَاَل٢١

ودهبِ الْيكُلُّ شَع هتَرِمحيي اَهللا، وتَّقي اِلحٌل صجر وهو وسلْينكُر . َأن قَاَل لَهو رطَاه الكم لَه رظَه فَقَد
وفي الْغَد ذَهب . فَدعاهم بطْرس وَأضافَهم تلْك اللَّيلَة٢٣َ." دارِه، ِلكَي يسمع ما عنْدك من كَالمٍيستَدعيك ِإلَى 

  .معهم، ورافَقَه َأيضا بعض اِإلخْوة من يافَا
. رنلْيوس ينْتَظرهم وقَد دعا َأقَارِبه وَأصدقَاءه الْمقَربِينوفي الْيومِ التَّاِلي وصَل ِإلَى قَيصرِيةَ، وكَان ك٢٤ُ
٢٥لَه دجسو هيمقَد نْدع هى نَفْسمرو اِلهقْبتالس وسلْينكُر جارِ، خَرِإلَى الد سطْرَل بصا ولَم٢٦. و سطْرب نلَك

قَاَل لَهو هانٍ: "َأقَامِإنْس درجَأنَا م ،٢٧." قُمينعتَمجالنَّاسِ م نا ما كَبِيرددع دجفَو ،هعم تَكَلَّمي وهخََل ودو .
٢٨مو: "فَقَاَل لَههرِ الْيغَي عَل مامتَعي َأن يودهلَى الْيع نُوعمم َأنَّه رِفُونتَع كُلُّكُم َأنْتُممهورزي َأو اَهللا . د نلَك



وهذَا هو السبب َأنَّه لَما َأرسلْتُم ِلي، جِْئتُ من غَيرِ ٢٩. َأظْهر ِلي َأن ال َأعتَبِر َأحدا من النَّاسِ نَجِسا َأو دنسا
  "؟ِلماذَا َأرسلْتُم ِلي: ِلهذَا فَِإنِّي َأسَألُكُم. اعتراضٍ

٣٠وسلْيني : "فَقَاَل كُرامَأم رَأةً ظَهفَجارِي، وي دلِّي فرِ، كُنْتُ ُأصالظُّه دعب الثَّاِلثَة ةاعي السامٍ، فَأي ةعبنْذُ َأرم
َأرسْل ِإلَى يافَا ٣٢. دقَاتكيا كُرنلْيوس، سمع اُهللا صالتَك، وذَكَر ص'وقَاَل ِلي، ٣١رجٌل البِس ثَوبا المعا 
سطْرب انعمعِ ستَداسرِ. وحِئ الْبلَى شَاطاغِ عبالد انعمارِ سي دفٌ فيض وهَأنْتَ ٣٣' .وا، ورفَو كلْتُ ِإلَيسفََأر

  ." محضرِ اِهللا ِلنَسمع كُلَّ ما َأمرك ربنَا َأن تَقُولَهواآلن نَحن كُلُّنَا موجودون هنَا في. َأحسنْتَ بَِأن َأتَيتَ
بْل يقْبُل كُلَّ من يتَّقيه ويعمُل الصالح، ٣٥تَبين ِلي فعال َأن اَهللا ال يتَحيز َألحد، : "فَبدَأ بطْرس يخَاطبهم وقَاَل٣٤

يا كَانَتْ جِنْسمهم٣٦. تُه المالس َأن وهو ارالس رالْخَب ملَه نلعاِئيَل ِليري ِإسنا ِإلَى بثَهعي بالَةُ الَّتسالر يه هذه
ا، وبدَأ في الْجليِل بعد وَأنْتُم تَعلَمون ما جرى في كُلِّ منْطَقَة يهوذ٣٧َ. يْأتي بِواسطَة عيسـى الْمسيحِ رب الْكُلِّ

هو ِإلَيعدى ييحي كَانِ يطَاسِ الَّذ٣٨. الْغ فَكَان ،ةالْقُووسِ ووحِ الْقُدبِالر رِيـى النَّاصيسع حساَهللا م فَ َأنكَي
تَس يني كُلَّ الَّذشْفيو رُل الْخَيمعكَانٍ يي كُلِّ موُل فجيهعم اَهللا كَان َألن ،يسلِإب هِملَيلَى ٣٩. لَّطَ عع ودشُه ننَحو

وجعلَه . لَكن اَهللا َأقَامه حيا في الْيومِ الثَّاِلث٤٠وصلَبوه وقَتَلُوه، . كُلِّ ما عملَه في بِالد الْيهود وفي الْقُدسِ
 ،رظْهال ِلكُلِّ ٤١ي نم ا قَاممدعب هعنَا مشَرِبَأكَلْنَا و ينالَّذ ننَح ُل، َأيقَب ناُهللا م مهاخْتَار ينالَّذ ودْل ِللشُّهالنَّاسِ، ب
توكُو٤٢. الْماُهللا ِلي نَهيي عالَّذ وه َأنَّه ملَه نلنُعو النَّاس شِّرنُب نَا َأنرَأم ثُماتواَألمو اءياَألح انيد ٤٣. ن دشْهيو

هماس طَةاسالذُّنُوبِ بِو اننَاُل غُفْري بِه نْؤمي نكُلَّ م َأن اءكُلُّ اَألنْبِي لَه". 
 يحل عليهم الروح القدوس

٤٤وحلَّ الرذَا الْكَالمِ، حبِه تَكَلَّمي سطْرب ا كَاننَميبالَةَوسوا الرعمس ينلَى كُلِّ الَّذع وسشَ ٤٥.  الْقدهفَانْد
َألنَّهم ٤٦. الْمْؤمنُون الْيهود الَّذين رافَقُوا بطْرس، َألن اَهللا َأفَاض موهبةَ الروحِ الْقُدوسِ علَى غَيرِ الْيهود َأيضا

هُؤالء النَّاس نَالُوا الروح الْقُدوس مثْلَنَا نَحن، "٤٧: فَقَاَل بطْرس. لَّمون بِلُغَات ويعظِّمون اَهللاكَانُوا يسمعونَهم يتَكَ
ثُم طَلَبوا . ى الْمسيحِفََأمر بَِأن يتَغَطَّسوا بِاسمِ عيسـ٤٨" فَهْل يستَطيع َأحد َأن يمنَعهم من َأن يتَغَطَّسوا في الْماء؟

  .منْه َأن يقيم عنْدهم بِضعةَ َأيامٍ
  

 ما حدث بطرس يشرح

١١  

فَلَما رجع بطْرس ِإلَى ٢. وسمع الرسُل واِإلخْوةُ الَّذين في بِالد يهوذَا َأن غَير الْيهود َأيضا قَبِلُوا كَالم اِهللا١
الْقُد ،خْتُونُونةُ الْماِإلخْو ه٣سِ انْتَقَدقَالُوا لَهو" :مهعَأكَلْتَ مو ينخْتُونرِ مُأنَاسٍ غَي نْدخَلْتَ عَأنْتَ د"!  



عتْ علَي غَيبوبةٌ كُنْتُ ُأصلِّي في مدينَة يافَا، فَوقَ"٥: فَقَاَل. فَشَرح بطْرس لَهم اُألمور بِالتَّفْصيِل كَما حدثَت٤ْ
فَنَظَرتُ ٦. رَأيتُ شَيًئا مثَْل مالءة كَبِيرة تَتَدلَّى من السماء من َأطْرافها اَألربعة، حتَّى وصلَتْ ِإلَي. ورَأيتُ رْؤيا

ويالْح نا ميهف تُ َأندجا، فَولْتُهتََأما وديا جيهفاءمورِ السطُيوشِ وحالْوفُ وحي تَزالَّتي وشي تَمالَّت ٧. انَات ثُم
ال يا سيدي، َأنَا لَم يدخُْل فَمي شَيء نَجِس َأو دنس 'فَقُلْتُ، ٨' .قُم يا بطْرس، اذْبح وكُْل'سمعتُ صوتًا يقُوُل ِلي، 

وحدثَ هذَا ثَالثَ ١٠' !ما جعلَه اُهللا طَاهرا، ال تَعتَبِره َأنْتَ نَجِسا' الصوتُ من السماء مرةً ثَانيةً، فَتَكَلَّم٩' .َأبدا
اءما ِإلَى السضَأي ءكُلُّ شَي تَفَعار ثُم ،اتري ١١. مارِ الَّتَل ِإلَى الدصو ،ظَةي نَفْسِ اللَّحفا ثَالثَةُ ويهكُنْتُ ف

فَذَهبتُ ورافَقَني هُؤالء . فَقَاَل ِلي الروح َأن َأذْهب معهم بِال تَردد١٢. رِجاٍل كَانُوا مرسلين ِإلَي من قَيصرِيةَ
َأرسْل ِإلَى ' رَأى الْمالك يظْهر لَه في دارِه ويقُوُل لَه، فََأخْبرنَا كَيفَ َأنَّه١٣ودخَلْنَا دار الرجِل، . اِإلخْوةُ الستَّةُ

 ،سطْرب همي اسالَّذ انعمعِ ستَداسافَا، و١٤يكاِئلَتكُلُّ عو َأنْتَ وتَنْج ا بِهكَالم ككَلِّمي وه١٥' .و ،ْأتُ َأتَكَلَّمدا بفَلَم
الْقُد وحلَّ الرِلحي اَألوف ننَا نَحلَيلَّ عا حكَم هِملَيع لَانَا لَنَا، ١٦. وسوم ا قَالَهتُ مفَتَذَكَّر' النَّاس ى غَطَّسيحي ِإن

وهبة مثْلَنَا نَحن الَّذين آمنَّا فَِإن كَان اُهللا َأعطَاهم نَفْس الْم١٧' .في الْماء، َأما َأنْتُم فَتُغَطَّسون في الروحِ الْقُدوسِ
  "بِمولَانَا عيسى الْمسيحِ، فَمن َأنَا حتَّى َأقْدر َأن َأمنَع اَهللا؟

بة الَّتي تَُؤدي ِإلَى ِإذَن َأنْعم اُهللا علَى غَيرِ الْيهود َأيضا بِالتَّو: "فَلَما سمعوا هذَا، هدُأوا وسبحوا اَهللا وقَالُوا١٨
اةيالْح"!  

  المؤمنون في أنطاكية

والَّذين تَشَتَّتُوا في االضطهاد الَّذي وقَع بِسببِ اصطَفَان، ذَهبوا ِإلَى فينيقيةَ وقُبرص وَأنْطَاكيةَ، وكَانُوا ١٩
لَكن بعضهم، وكَانُوا َأصال من قُبرص ومن الْقَيروانِ، لَما جاءوا ِإلَى ٢٠. ينَادون بِالرسالَة بين الْيهود فَقَطْ

 وكَانَتْ يد اِهللا معهم، فَآمن عدد كَبِير٢١. َأنْطَاكيةَ بدُأوا يكَلِّمون غَير الْيهود َأيضا ويبشِّرونَهم بِسيدنَا عيسـى
  .من النَّاسِ واهتَدوا ِإلَى الْمسيحِ

فَلَما وصَل ورَأى نعمةَ اِهللا علَيهِم، ٢٣. وبلَغَ الْخَبر جماعةَ الْمْؤمنين في الْقُدسِ، فََأرسلُوا برنَابا ِإلَى َأنْطَاكية٢٢َ
وكَان برنَابا رجال صاِلحا مملُوءا من الروحِ الْقُدوسِ ٢٤. حِ من كُلِّ الْقَلْبِفَرِح وشَجعهم َأن يتَمسكُوا بِالْمسي

  .وانْضم ِإلَى عيسى عدد كَبِير جِدا من النَّاسِ. ومن اِإليمانِ
وِلمدة سنَة كَاملَة كَان . ه، َأحضره ِإلَى َأنْطَاكيةَفَلَما وجد٢٦. وذَهب برنَابا ِإلَى طَرسوس يبحثُ عن شَاوَل٢٥

وهنَاك في َأنْطَاكيةَ سمي الْمْؤمنُون . برنَابا وشَاوُل يجتَمعانِ مع الْمْؤمنين ويعلِّمانِ عددا كَبِيرا جِدا من النَّاسِ
ِل ميحِ َألوسبِالْمينييحسمِ الْمبِاس ةر.  

فَقَام واحد منْهم اسمه َأغَابوس وتَنَبَأ بِِإلْهامٍ ٢٨. وفي ذَِلك الْوقْت ذَهب بعض اَألنْبِياء من الْقُدسِ ِإلَى َأنْطَاكية٢٧َ
فَقَرر التَّالميذُ َأن ٢٩. وحدثَ هذَا فعال َأيام حكْمِ كُلُوديوس. بِالدمن الروحِ َأن مجاعةً شَديدةً ستَحلُّ علَى كُلِّ الْ



وفعال عملُوا هذَا، وَأرسلُوا ٣٠. يرسلُوا تَبرعا، كُلُّ واحد حسب مقْدرته ِإلعانَة اِإلخْوة الَّذين في منْطَقَة يهوذَا
مهعرَلتَبشَاوا ونَابرب عم يننْؤمالْم ةاعموخِ جِإلَى شُي .  

  
 بطرس معجزة إنقاذ

١٢  

١مهيْؤذي َأن دقَصو يننْؤمضِ الْمعلَى بع سوديره كلالْم ضقَب قْتالْو نَّا ٢. في ذَِلكوحَأخَا ي قُوبعفَقَتََل ي
فيَأ٣. بِالسا رلَمو يدامِ عي َأيف ذَِلك كَانا، وضَأي سطْرلَى بع قْبِضي َأن رقَر ،ودهي الْيضرذَا يه ى َأن
وكَان . ودفَلَما قَبض علَيه، وضعه في السجنِ وسلَّمه ِإلَى َأربعِ فرق من الْحرسِ، كُلُّ فرقَة َأربعةُ جن٤ُ. الْفَطيرِ

َأما . فَكَان بطْرس في السجنِ تَحتَ حراسة مستَمرة٥. ينْوِي َأن يقَدمه ِإلَى محاكَمة علَنية بعد عيد الْفصحِ
هلَأج نةً ِإلَى اِهللا مارح اتلَوص ونفَعرفَكَانُوا ي نُونْؤمالْم.  

 كَان هيرودس سيقَدمه ِإلَى الْمحاكَمة في الصبحِ ، كَان بطْرس في تلْك اللَّيلَة نَاِئما بين حارِسينِ، ولَما٦
نجالس ونسرحي نُودابِ جالْب امَأم كَاننِ، ولَتَيلْسوطًا بِسبرم٧. ونَاكه الكم رَأةً ظَهفَجفَةُ وتََألتْ غُرفَام ،

قَاَل لَهو قَظَهَأيو نْبِهلَى جع سطْرب الكالْم برضنِ بِالنُّورِ، وجاال: "السح قُم "!هيدي نلَتَانِ ملْسالس قَطَت٨. فَس ثُم
الكالْم قَاَل لَه" :كذَاءح سالْبو ،كامزح َل." شُدفَفَع .ثُمي: " قَاَل لَهنعاتْبو تَكاءبع سلْب٩." ا عتْبي سطْرب جفَخَر

فَعبر الْمالك وبطْرس نُقْطَةَ ١٠. الْمالك، وكَان يظُن َأنَّه يرى رْؤيا وال يدرِي َأن ما عملَه الْمالك هو حقيقَةٌ
 اُألولَى، ثُم ةاسرا الْحجفَخَر ،هنَفْس نا مملَه فَانْفَتَح ،ينَةدي ِإلَى الْمَؤدي يالَّذ يددابِ الْحال ِإلَى بصوةَ، ويالثَّان

نْهم .الكالْم كَهَأةً تَرا، فَجداحا وا شَارِعشَيا ممدعبو.  
اآلن علمتُ بِالتَّْأكيد َأن الْمسيح َأرسَل مالكَه وَأنْقَذَني من قَبضة : "اَلوعنْد ذَِلك رجع بطْرس ِإلَى وعيه وق١١َ

يودهالْي بالشَّع هرنْتَظي ا كَانكُلِّ م نمو سوديرنَّا ١٢." هوحي ُأم ميرارِ مِإلَى د بذَه ،ذَِلك كرا َأدفَلَم
وفرعهللاَِالْم ونعرتَضكَانُوا يالنَّاسِ و نم كَبِير ددع عتَماج قَد ثُ كَانيح ،قُسرمِ مابِ ١٣.  بِاسلَى الْبقَ عطَرو

دتَر ةُ ِلكَيضوا رهمةٌ اسمتْ خَاداءفَج ،١٤. الْخَارِجِيش نم تَفْتَح لَمو سطْرتَ بوفَتْ صرْل فَعحِ، بالْفَر ةد
لَكنَّها َأصرتْ َأن اَألمر !" َأنْت مجنُونَةٌ: "فَقَالُوا لَها١٥!" بطْرس واقفٌ علَى الْبابِ: "جرتْ ِإلَى الداخِل وقَالَتْ

يححا. صفَقَالُوا لَه" :الكُهذَا مق١٦ُ!" هطْري رتَمفَاس سطْرا بشُوافَ. َأمهانْد هَأورو ابوا الْبا فَتَح١٧! لَم فََأشَار
ثُم ." َأخْبِروا يعقُوب واِإلخْوةَ بِهذَا: "ثُم قَاَل. لَهم بِيده َأن يسكُتُوا، وحكَى لَهم كَيفَ َأخْرجه الْمولَى من السجنِ

كَانٍ آخَرِإلَى م بذَهو جخَر.  
ولَما طَلَبه ١٩" ماذَا جرى ِلبطْرس؟: "ولَما طَلَع النَّهار، حدثَ اضطراب شَديد بين الْحرسِ وتَساءلُوا١٨

هِمامدبِِإع رَأم ثُم ،سرالْح بوتَجاس ،هجِدي لَمو سوديرنْ. هم نم سوديره بذَه ذَِلك دعبوذَا ِإلَى وهي طَقَة
قْتالْو ضعا بيهف َأقَامةَ ورِيصقَي.  



  موت هيرودس

وكَان هيرودس غَاضبا علَى شَعبِ صور وصيدا، فَجاء ِإلَيه وفْد منْهم واستَعطَفُوا بالستُس الْوكيَل علَى ٢٠
وفي يومٍ محدد لَبِس ٢١. ح، َألن بِالدهم كَانَتْ تَحصُل علَى ِإمداد الطَّعامِ من مملَكَتهُأمورِ الْملك، وطَلَبوا الصلْ

يهِمف خْطُبشِ يرلَى الْعع لَسجةَ ويلَكالْم هابيث سوديرف٢٢ُ. هتهي بالشَّع تُ: "فَكَانوال ص تُ ِإلَهوذَا صه 
  .فَضربه مالك في الْحاِل، َألنَّه لَم يقَدمِ الْجالَل ِلله، فََأكَلَه الدود ومات٢٣َ." ِإنْسانٍ
٢٤رتُثْمو رةُ اِهللا تَنْتَشمكَانَتْ كَلَأخ٢٥َ. وسِ، والْقُد نا معجا، رمتَهمدُل خشَاوا ونَابرب ا َأتَممدعبنَّا ووحا يمهعذَا م

قُسرمِ موفَ بِاسعرالْم.  
 

 وشاول للخدمة إرسال برنابا

١٣  

١ونلِّمعمو اءةَ َأنْبِييي َأنْطَاكف يننْؤمالْم نيب كَانو : ني مالَّذ وسيلُوسو ،دوى اَألسعدي يالَّذ انعمسا، ونَابرب
انِ، وورُلالْقَيشَاومِ، واكالْح سوديره عى مبي تَرالَّذ يننَاقَاَل ٢. م ،ونومصيلَى ووِللْم وندبتَعي ما هنَميبو

وسالْقد وحا: "الرها ِإلَيمتُهوعي دالَّت ةمدا بِالْخقُومَل ِليشَاوا ونَابروا ِلي ب٣." افْرِزامفَص مهيدوا َأيعضووا و
 .علَيهِما ودعوا اَهللا من َأجلهِما وصرفُوهما

 في قبرص

٤وسالْقد وحا الرملَهسذَا َأربِهو .صررِ ِإلَى قُبحالْب طَرِيق نا عافَرا سنْهمةَ، ويلُوكا ِإلَى سبال ِإلَى ٥. فَذَهصفَو
 ،يسالمسةيودهالْي ةادبالْع وتيي باِهللا ف ةمشَّرا بِكَلبو .داعسا كَممهعنَّا موحي كَانو.  

٦افُوستَّى ِإلَى با حكُلِّه ةزِيري الْجا فافَرسو .ي َأنَّهعدي كَان ،شُوعيارب هُما اسيودها يًراحال سقَاب نَاكهونَبِي  .
وكَان الْحاكم رجال ذَكيا، فََأرسَل ِإلَى برنَابا وشَاوَل وطَلَب َأن يسمع كَلمةَ . وكَان مع سرجِيوس بولُس الْحاكم٧ِ
لَكن شَاوَل الَّذي ٩. حاكم عنِ اِإليمانِفَعارضهما عليم الساحر، وهذَا معنَى اسمه، وحاوَل َأن يمنَع ال٨ْ. اِهللا

هِهجي ورِ فاحقَاَل ِللسوسِ، ووحِ الْقُدتََأل بِالرام ولُسا بضَأي هماعِ "١٠: اسدُئ بِالْختَلما الْمهَأي ،يسلِإب نا ابي
نالحٍ، َأال تَكُفُّ عكُلِّ ص ودا عشِّ، يالْغ؟ وةيمتَقسنَا الْمبر قطُر ادال ١١ ِإفْسى ومَأع نَا فَتَكُونبر كرِبضي اآلن

. وفَجَأةً جاء على عينَيه ظَالم، وكَان يتَلَمس ويحاوُِل َأن يجِد من يقُوده بِيده." تَرى حتَّى نُور الشَّمسِ ِإلَى حينٍ
١٢رونآمى ويسنِ عيمِ علالتَّع نشَ مهى، فَانْدرا جم ماكَأى الْح.  

  في أنطاكية بيسيدية

لَكن يوحنَّا تَرك بولُس وبرنَابا ورجع ِإلَى . وَأبحر بولُس وزمياله من بافُوس، وَأقْبلُوا ِإلَى برجةَ في بمفيلية١٣َ
َأما هما فَسافَرا من برجةَ ووصال ِإلَى َأنْطَاكيةَ الَّتي في بِيسيديةَ، وذَهبا ِإلَى بيت الْعبادة يوم السبت ١٤. قُدسِالْ



َأيها : "ا الْمسُئولُون عن بيت الْعبادة يقُولُونوبعد تالوة فَصٍل من التَّوراة وكُتُبِ اَألنْبِياء، َأرسَل ِإلَيهِم١٥. وجلَسا
  ."اَألخَوانِ، ِإن كَان عنْدكُما كَلمةُ تَشْجِيعٍ ِللشَّعبِ، فَتَفَضال وتَكَلَّما

ِإلَه بني ِإسراِئيَل ١٧. ممن يتَّقُون اَهللاسمعوني يا بني ِإسراِئيَل وغَيرهم : "فَوقَفَ بولُس وَأشَار بِيده وقَاَل١٦
ثُم ١٨. ولَما كَان هذَا الشَّعب غَرِيبا في مصر، رفَع شَْأنَهم وَأخْرجهم من هنَاك بِقُوته الْعظيمة. اخْتَار آباءنَا

اءرحي الصنَةً فس ينعبَأر ملَهتَم١٩ .احبِهِلشَع مهضطَى َأرَأعو انكَنْع ي بِالدمٍ فُأم عبس لَكَأه ذَِلك دعبو .
فَلَما طَلَبوا ملكًا، ٢١. ثُم َأعطَاهم قُضاةً حتَّى عهد صموِئيَل النَّبِي.  سنَة٤٥٠ًحوالَي واستَغْرقَ كُلُّ هذَا ٢٠

ثُم خَلَعه اُهللا وجعَل داود ملكًا ٢٢. شَاوَل بن قَيس، وهو رجٌل من قَبِيلَة بِنْيمين، فَملَك َأربعين سنَةًَأعطَاهم اُهللا 
ومن نَسِل هذَا ٢٣' .ا ُأرِيدهوجدتُ داود بن يسى رجال يرتَاح لَه قَلْبِي، فَسيعمُل كُلَّ م'علَيهِم، وشَهِد لَه وقَاَل، 

دعا وـى، كَميسع وذًا هنْقاِئيَل مري ِإسنطَى اُهللا ِلبِل، َأعجالر.  
ةُ خدمة ولَما اقْتَربتْ نهاي٢٥. وقَبَل َأن يجِيء عيسـى، دعا يحيى كُلَّ بني ِإسراِئيَل َأن يتُوبوا ويتَغَطَّسوا"٢٤

  '.لَكنَّه سيجِيء بعدي وَأنَا ال َأستَحقُّ َأن َأحلَّ رِباطَ حذَاِئه! من تَظُنُّون َأنِّي َأنَا؟ َأنَا لَستُ الْمسيح'يحيى قَاَل، 
لَكن ٢٧. ِإن رِسالَةَ النَّجاة هذه ُأرسلَتْ لَنَا نَحن. ن اَهللاَأيها اِإلخْوةُ، َأنْتُم يا َأوالد ِإبراهيم، وغَيرهم ممن يتَّقُو"٢٦

هلَيوا عكَمـى، فَحيسرِفُوا ععي لَم متَهقَادسِ وَل الْقُدَأه .تبقْرُأ كُلَّ سي يالَّذ اءاَألنْبِي وا كَالمَأتَم بِذَِلك٢٨. و عفَم
ولَما َأتَموا كُلَّ ما قَالَه الْكتَاب ٢٩. دوا َأي جرمٍ يستَحقُّ علَيه الْموتَ، طَلَبوا من بِيالطس َأن يقْتُلَهَأنَّهم لَم يجِ

ر َأياما كَثيرةً ِللَّذين وظَه٣١. لَكن اَهللا َأقَامه من الْموت٣٠. عنْه، َأنْزلُوه من علَى الصليبِ، ووضعوه في قَبرٍ
  .ذَهبوا معه من الْجليِل ِإلَى الْقُدسِ، وهم اآلن يشْهدون لَه بين شَعبِنَا

٣٢"ةالْبِشَار هذبِه كُمنُخْبِر ننَا، : فَنَحاءآب دعاَهللا و ال٣٣ِإنَأو نلَنَا نَح دعالْو َأتَم واآلن َأقَام بَِأنَّه ذَِلكو ،مهد
توالْم نـى ميسي، . عورِ الثَّانمزي الْمف تَابقُوُل الْكا ينًا ِلي'كَمبا تُكجتَو موي، َأنَا الْيناُهللا ٣٤' .َأنْتَ اب هفََأقَام

ُأعطيك الْبركَات الصاِلحةَ والْمضمونَةَ 'في هذَا الْمجاِل قَاَل اُهللا، و. من الْموت، ولَن يعود ِإلَى فَساد الْموت َأبدا
داوا دتُ بِهدعي و٣٥' .الَّت ،ورٍ آخَرمزي ما فضقُوُل َأيا يرِ'كَمي الْقَبف فَّنتَعي َأن كوسِلقُد حمتَس ٣٦' .لَن نلَك

دعاتَ بم داورِدي الْقَبف فَّنتَعو اِئهآب عم نفداِهللا، و دبِ قَصسبِح جِيلَه ما خَد٣٧. مفَّنتَعي اُهللا لَم هي َأقَامالَّذ نلَك .
٣٨يةَ الذُّنُوبِ هرغْفم بَِأن كُمشِّروا َأنَّنَا نُبلَمتَع َأن جِبةُ، يا اِإلخْوهَأي ىِلذَِلكيسع طَةاس٣٩.  بِو ررتَحي هطَتاسبِوو

ِلَئال يحدثَ لَكُم ما ! ِإذَنِ احذَروا٤٠. كُلُّ من يْؤمن، من كُلِّ خَطيَئة لَم يمكن ِلشَرِيعة موسى َأن تُحرركُم منْها
 ،اءاَألنْبِي تَ'٤١قَالَهسا الْمهوا َأياُنْظُرزُِئونكُوا! هلاهشُوا وهنْدا! ادَأب قُوهدتُص ال لَنمع كُمامي َأيُل فمَأعَألنِّي س .

بِه وكُمرَأخْب لَوتَّى وح.'"  
٤٢ي ا َأنمنْهم النَّاس طَلَب ،ةادبالْع تيب ننِ ميا خَارِجنَابربو ولُسب ا كَاننَميبي ووعِ فضوي نَفْسِ الْمف ماهكَلِّم

فََأخَذَ . ولَما انْتَهى االجتماع، انْضم ِإلَى بولُس وبرنَابا كَثير من الْيهود ومن الْمتَهودين اَألتْقياء٤٣. السبت التَّاِلي
  .نهِم َأن يتَّكلُوا داِئما علَى نعمة اِهللابولُس وبرنَابا يكَلِّمانهِم ويشَجعا



لَكن لَما رَأى الْيهود الْجماهير، امتَُألوا ٤٥. وفي السبت التَّاِلي اجتَمعت الْمدينَةُ كُلُّها تَقْرِيبا ِلتَسمع كَلمةَ اِهللا٤٤
كَان من الْواجِبِ : "فََأجابهم بولُس وبرنَابا بِجراءة وقَاال٤٦. م بولُس ويشْتُمونَهبِالْغيرة، فََأخَذُوا يعارِضون كَال
قُّون حياةَ الْخُلُود، لَكن بِما َأنَّكُم تَرفُضونَها وتَحكُمون علَى َأنْفُسكُم بَِأنَّكُم ال تَستَح. َأن نُحدثَكُم َأنْتُم َأوال بِكَلمة اِهللا

جعلْتُك نُورا ِلُألممِ، ِلتَحمَل النَّجاةَ ِإلَى 'َألن الْمولَى َأمرنَا وقَاَل، ٤٧. فَنَحن اآلن نَذْهب ِإلَى الشُّعوبِ اُألخْرى
  "'.آخرِ اَألرضِ

٤٨مَأكْرذَا، ووا هعما سلَم ودهالْي رغَي يحِفَفَرِحسالَةَ الْموا رِس .الْخُلُود اةياُهللا ِلح مهاخْتَار ينكُلُّ الَّذ نآمو .
٤٩نْطَقَةي كُلِّ الْميحِ فسالَةُ الْمتْ رِسانْتَشَرو.  
ين عنِ الْمدينَة، وَأثَاروا اضطهادا ضد لَكن الْيهود حرضوا النِّساء ذَوات الشَّْأنِ الْمتَدينَات، والرجاَل الْمسُئوِل٥٠

هِمقَتنْطم نا مموهدطَرا ونَابربو ولُسة٥١َ. بيا ِإلَى ِإيقُونبذَها، وهِملجَأر نع ارا الْغُبنَابربو ولُسب فَنَفَض .
  .لْقُدوسِوامتََأل التَّالميذُ بِالْفَرحِ وبِالروحِ ا٥٢
 

 في إيقونية

١٤  

١ ودهالْي نم كَبِير ددع نآم َأن ةجرانِ ِلدتَكَلَّمَأخَذَا يو ،ةادبالْع تيا ِإلَى بنَابربو ولُسب با ذَهضةَ َأييي ِإيقُونفو
ودهرِ الْيغَيْؤ٢. وي وا َأنفَضر ينالَّذ ودهالْي نلَكةاِإلخْو دض مهكْروا فممسو ودهالْي روا غَينُوا، َأثَارى ٣. مفَقَض

 وكَان هو يَؤيد رِسالَتَهما بَِأن َأعطَاهما الْقُوةَ. بولُس وبرنَابا هنَاك فَتْرةً طَوِيلَةً يتَكَلَّمانِ بِجراءة عن نعمة الْمسيحِ
  .ِلعمِل اآليات والْعجاِئبِ

٤ينَةدُل الْمَأه مانْقَسنِ. وولَيسِللر اآلخَر ضعالْبو ،ودهِللْي ضعالْب ازرِ ٥. فَانْحغَي نيةٌ برَؤامم نَاككَانَتْ هو
ريا وهِملَيوا عمجهِلي هِمتقَاد عم ودهالْيو ودهاالْيموهمي ٦. جنِ فينَتَيدا ِإلَى مبرفَه ،ا بِذَِلكنَابربو ولُسب رفَشَع

ةاوِرجالْم قنَاطِإلَى الْمةُ، وبردةُ وتْرا ِلسمةَ ها٧. ِليقُونيضى َأيشْرا بِالْبينَاد نَاكهو. 
 في لسترة ودربة

وكَان يستَمع ِإلَى ٩. رجٌل عاجِز الرجلَينِ، كَان كَسيحا منْذُ وِالدته، ولَم يمشِ َأبداوكَان يجلس في ِلستْرةَ ٨
تَكَلَّمي وهو ولُسب . ،لَى الشِّفَاءَل عصحِلي اناِإليم هنْدع َأى َأنرو ،ولُسب هِإلَي ١٠فَنَظَرع توبِص اٍلفَقَاَل لَه" : قُم

كلَيلَى رِجفْ عقي." وشمَأخَذَ يُل وجالر فَقَفَز.  
." َأخَذَت اآلِلهةُ شَكَْل الْبشَرِ وجاءتْ بينَنَا: "فَلَما رَأى النَّاس ما عملَه بولُس، صرخُوا بِلُغَة ِليقُونيةَ وقَالُوا١١
وكَان بِالْقُربِ من ١٣. سم زِيوس، وعلَى بولُس اسم هرمس َألنَّه الْمتَكَلِّم الرِئيسيفََأطْلَقُوا علَى برنَابا ا١٢

الشَّعو وه ادَأرو ،ينَةدالْم ةابورٍ ِإلَى بهَأكَاِليَل زوال وجع نُهكَاه رضفََأح ،وسنَمِ زِيِللص دبعم ينَةدالْم َأن ب
وهما ١٥فَلَما سمع الرسوالنِ برنَابا وبولُس بِهذَا، مزقَا ثيابهما وَأسرعا ِإلَى الْجمهورِ ١٤. يقَدموا ضحايا لَهما



، ونَحن نُبلِّغُكُم الْبشْرى ِلكَي تَرجِعوا عن هذه َأيها النَّاس، ِلماذَا تَعملُون هذَا؟ نَحن مجرد بشَرٍ مثْلُكُم: "يصيحانِ
فَفي الْعصورِ الْسابِقَة، ١٦. اُألمورِ الْفَارِغَة ِإلَى اِإللَه الْحي الَّذي صنَع السماء واَألرض والْبحر وكُلَّ ما فيها

فَيعمُل الْمعروفَ، . ولَكنَّه داِئما يقَدم الدِليَل علَى َأنَّه موجود١٧. وا ما يرِيدونسمح ِلكُلِّ الشُّعوبِ َأن يعملُ
ى الرغْمِ وعل١٨َ." ويعطيكُم الْمطَر من السماء والْمحاصيَل في وقْتها، ويشْبِعكُم بِالطَّعامِ، ويمُأل قُلُوبكُم بِالْفَرحِ

  .من هذَا الْكَالمِ، َأمكَنَهما بِصعوبة َأن يمنَعا النَّاس من تَقْديمِ الضحايا لَهما
١٩دالْم خَارِج وهبحسو ولُسوا بمجفَر ،بوا الشَّعَأقْنَعةَ، ويِإيقُونةَ ويَأنْطَاك نم ودهالْي ضعب اءج ظَنُّوا ثُمو ينَة

  .ثُم في الْغَد سافَر هو وبرنَابا ِإلَى دربةَ. لَكنِ الْتَفَّ حولَه التَّالميذُ، فَقَام ودخََل الْمدينَة٢٠َ. َأنَّه ماتَ
  أنطاكية الرجوع إلى

ثُم رجعا ِإلَى ِلستْرةَ وِإيقُونيةَ . يرا من الْمْؤمنينونَادى الرسوالنِ بِالْبشْرى في دربةَ، وربِحا عددا كَب٢١ِ
يجِب َأن نَتََألَّم كَثيرا ِلنَدخَُل : "وقَاال. وهما يشَددانِ التَّالميذَ ويشَجعانهِم علَى الثَّبات في اِإليمان٢٢ِوَأنْطَاكيةَ، 
تَار بولُس وبرنَابا شُيوخًا ِلكُلِّ جماعة، وبعد الصالة والصومِ تَركَاهم وديعةً ِللْمسيحِ الَّذي واخ٢٣ْ." مملَكَةَ اِهللا
نُوا بِهة٢٤َ. آمييلفمال ِإلَى بصةَ، وييدي بِيسا فافَرا سمدعب٢٥. وري بف الَةسا بِالريا نَادلَمةَوال ِإلَى َأتَّاِليةَ نَزج .

ثُم َأبحرا من هنَاك ِإلَى َأنْطَاكيةَ، وهي الْمدينَةُ الَّتي منْها َأرسلَهما اِإلخْوةُ وديعةً في رِعاية اِهللا، ِليقُوما ٢٦
الهي َأكْمِل الَّذمبِالْع.  

، جمعا الْمْؤمنين معا وَأخْبراهم بِكُلِّ ما عملَه ربنَا بِواسطَتهِما، وكَيفَ َأنَّه فَتَح باب ولَما وصال ِإلَى َأنْطَاكية٢٧َ
  .وقَضيا وقْتًا طَوِيال مع التَّالميذ٢٨. اِإليمانِ ِللشُّعوبِ اُألخْرى

 

 مؤتمر القدس

١٥  

١ ناِل مجالر ضعب بذَهو ةادالْع بسخْتَنُوا حي لَم ِإن ةَ َأنَّهاِإلخْو ونلِّمعَأخَذُوا يةَ، ويوذَا ِإلَى َأنْطَاكهي نْطَقَةم
، وهُؤالء وقَام خالفٌ شَديد وجِداٌل بين بولُس وبرنَابا من نَاحية٢. الَّتي سنَّها موسى، فَال يمكنُهم َأن ينْجوا

فَقَررت الْجماعةُ ِإرساَل بولُس وبرنَابا وبعضِ اآلخَرِين منْهم ِإلَى الْقُدسِ، ِليبحثُوا هذه . اِإلخْوة من نَاحية ُأخْرى
  .الْمسَألَةَ مع الرسِل والشُّيوخِ

٣ودهرِ الْيغَي اءدتنِ اها عتَقْرِير طُونعكَانُوا يو ةرامالسةَ وييقيني فوا فرم ،نُونْؤمالْم ملَهسا َأرمدعبوا . وببفَس
ةا ِلكُلِّ اِإلخْويمظا عح٤. فَرْؤمالْم ملَهتَقْبسِ، اسلُوا ِإلَى الْقُدصا ولَمكُلِّ و نع موهروخُ، فََأخْبالشُّيُل وسالرو نُون
هِمطَتاسنَا بِوبر لَهما ع٥. م ينبِ الَّذانلَى اَألجع جِبي قَالُوا ِإنَّهو ،ينييسبِ الْفَرزح نم يننُؤمالْم ضعب قَام نلَك
  .ب منْهم َأن يعملُوا بِشَرِيعة موسىآمنُوا َأن يخْتَنُوا وَأن نَطْلُ



يا اخْوتي، َأنْتُم : "وبعد نقَاشٍ كَثيرٍ، وقَفَ بطْرس وقَاَل لَهم٧. فَاجتَمع الرسُل والشُّيوخُ ِلينْظُروا في هذَا اَألمر٦ِ
ناخْتَار ،قْتضِ الْوعنْذُ بم َأنَّه ونلَمنُواتَعآموا وعمفَس ،ودهرِ الْيالَةَ اِإلنْجِيِل ِلغَيلِّغَ رِسُألب كُمنيب ن٨. ي اُهللا م ِإنو

ينَنَا وبينَهم، ولَم يفَرقْ ب٩اَهللا الْعليم بِما في الْقُلُوبِ، َأظْهر َأنَّه قَبِلَهم، بَِأن َأعطَاهم الروح الْقُدوس مثْلَنَا تَماما، 
مهقُلُوب رانِ طَهبِاِإليم اُؤنَا ١٠. َألنَّهآب زجيال عال ثَقمح يذلَى التَّالموا ععتَض بَِأن اَهللا اآلن نُونتَحاذَا تَممفَل
  ."ولَانَا عيسـى نَنْجو، كَما ينْجون هم َأيضافَنَحن نُْؤمن َأنَّه بِواسطَة نعمة م١١وعجزنَا نَحن عن حمله؟ 

فَسكَتَت الْجماعةُ كُلُّها، واستَمعوا ِإلَى برنَابا وبولُس، وهما يخْبِرانِ عن كُلِّ اآليات والْعجاِئبِ الَّتي عملَها اُهللا ١٢
ودهرِ الْيغَي نيا بهِمطَتاسيثَ فَقَاَل١٣. بِودالْح قُوبعي عالْكَالمِ، تَاب نا ميا انْتَهي، : "فَلَمونعمسي، اتخْوا اي

١٤ةً لَهُأم هِمنيب نْأخُذَ مِلي ةاينْذُ الْبِدى موبِ اُألخْربِالشُّع تَماَهللا اه فَ َأننَا كَيرَأخْب انعما١٥. س كَالمو اءَألنْبِي
. بعد هذَا، سَأرجِع وَأبني خَيمةَ داود الْمنْهدمةَ، َأبني َأنْقَاضها وُأقيمها'١٦يتَّفقُ مع هذَا، فَالْكتَاب يقُوُل، 

ربنَا يقُوُل هذَا وهو الَّذي يعمُل هذه اُألمور . فَيطْلُب باقي الْبشَرِ الْمولَى، وَأيضا كُلُّ الشُّعوبِ الَّتي تَنْتَمي ِلي١٧
١٨ةيماٍل قَدينْذُ َأجوفَةَ مرع١٩' .الْم ينالَّذ ودهرِ الْيِلغَي ةببِالنِّس وراُألم بعنُص َأن جِبال ي ى َأنَّهَأنَا َأر ،ِإذَن

ب لَهم ونُخْبِرهم َأن يمتَنعوا عنِ الطَّعامِ الَّذي يتَنَجس بِاَألصنَامِ، وعنِ الزنَى، وعنِ بْل نَكْت٢٠ُ. يرجِعون ِإلَى اِهللا
عصورِ الْقَديمة َألن تَوراةَ موسى لَها من ينَادي بِها في كُلِّ مدينَة منْذُ ال٢١ْ. لَحمِ الْحيوانَات الْمخْنُوقَة، وعنِ الدمِ

تبكُلَّ س ةادبالْع وتيي بف ا النَّاسُأهقْريو". 
 من المؤتمر رسالة

وقَرر الرسُل والشُّيوخُ مع باقي الْمْؤمنين َأن يخْتَاروا رجلَينِ من بينهِم ويرسلُوهما مع بولُس وبرنَابا ِإلَى ٢٢
. فَاخْتَاروا يهوذَا الْمعروفَ بِاسمِ بارسابا وسيال وهما رجالنِ يعتَبرانِ من الْقَادة بين اِإلخْوة. َأنْطَاكيةَ

ن غَيرِ الْيهود في َأنْطَاكيةَ الْمْؤمنين م: ِإلَى. اخْوتكُم الرسِل والشُّيوخِ: من: "وَأرسلُوا معهم هذه الرسالَة٢٣َ
سمعنَا َأنَّه خَرج من عنْدنَا بعض النَّاسِ بِدونِ تَصرِيحٍ منَّا وَأزعجوكُم وَأقْلَقُوا ٢٤بعد التَّحية، . وسوريا وكيليكيةَ
هِمبِكَالم كُم٢٥. َأفْكَارا َأنيعمفَاتَّفَقْنَا ج ،ولُسبا ونَابرنَا بيبِيبح عم كُما ِإلَيملُهسنِ نُرلَيجر ا ٢٦ نَخْتَارنِ خَاطَرلَيجر

ا ونَحن نُرسلُهما ِلكَي يبلغَاكُم شَفَوِيا م. هما يهوذَا وسيال٢٧بِحياتهِما من َأجِل اسمِ عيسـى الْمسيحِ مولَانَا، 
َأن تَمتَنعوا عنِ الطَّعامِ ٢٩: فَقَد رَأى الروح الْقُدوس ونَحن، َأن ال نُثَقَِّل علَيكُم بِشَيء َأكْثَر من هذَا٢٨. نَكْتُبه هنَا

مع . فَِإن تَحاشَيتُم هذه تَفْعلُون حسنًا.  الزنَىالْمقَدمِ ِلَألصنَامِ، وعنِ الدمِ، وعن لَحمِ الْحيوانَات الْمخْنُوقَة، وعنِ
  ."تَحياتنَا

فَقَرُأوها وفَرِحوا بِما ٣١. وانْطَلَقَ الرجاُل ونَزلُوا ِإلَى َأنْطَاكيةَ، حيثُ جمعوا الْمْؤمنين معا وسلَّموهم الرسالَة٣٠َ
وبعدما قَضيا ٣٣. وكَان يهوذَا وسيال نَبِيينِ، فَقَاال َأشْياء كَثيرةً شَجعت اِإلخْوةَ وقَوتْهم٣٢. عٍفيها من تَشْجِي

ن سيال قَرر َأن لَك٣٤. بعض الْوقْت هنَاك، صرفَهما اِإلخْوةُ بِسالمٍ ِليرجِعا من َأنْطَاكيةَ ِإلَى الَّذين َأرسلُوهما
نَاكه رنْتَظا٣٥. يضَأي آخَرِين يرِينكَث عيحِ مسالْم الَةانِ بِرِسينَاديانِ ولِّمعةَ ييي َأنْطَاكا فيقا فَبنَابربو ولُسا بَأم.  



  خالف بين بولس وبرنابا

٣٦ولُسقَاَل ب ،قْتالْو نم ةفَتْر دعباونَابرِلب " : الَةا بِرِسيهنَا فيي نَادالَّت ي كُلِّ الْبِالدةَ فاِإلخْو ورنَزو جِعاَل نَرتَع
مالَهفَ حى كَينَريحِ وس٣٧." الْمقُسرمِ موفَ بِاسرعنَّا الْموحا يمهعْأخُذَا مي ا َأننَابرب اد٣٨. فََأرولُسب نلَك ظَن 

فَحدثَ خالفٌ شَديد بينَهما، حتَّى ٣٩. َأنَّه ال يصح َأن يْأخُذَاه، َألنَّه تَركَهما فَي بمفيليةَ، ولَم يكْمِل الْخدمةَ معهما
َأما بولُس فَاخْتَار سيال، وَأرسلَه اِإلخْوةُ وديعةً ٤٠. فََأخَذَ برنَابا مرقُس وَأبحر ِإلَى قُبرص. انْفَصال عن بعضهِما

 باِهللا، فَذَه ةايي رِع٤١فيننْؤمي الْمقَوةَ يييكيلكا ويوري سف افَرسو.  
 

 تيموتاوس

١٦  

 واحد من َأتْباعِ عيسى اسمه تيموتَاوس، ُأمه يهوديةٌ وكَان في ِلستْرةَ. وسافَر بولُس ِإلَى دربةَ ثُم ِإلَى ِلستْرة١َ
يونَاني وهَأبنَةٌ وْؤما٢. ميركَث ونَهحدمةَ ييِإيقُونةَ وتْري ِلسةُ فاِإلخْو كَاني ٣. وف هعم ْأخُذَهي َأن ولُسب ادَأرو

فَسافَروا ٤. سببِ الْيهود الْموجودين في تلْك الْمنْطَقَة َألنَّهم كَانُوا كُلُّهم يعرِفُون َأن َأباه يونَانيالرحلَة، فَخَتَنَه بِ
 الْقُدسِ، ِإلَى الْمْؤمنين ِليعملُوا من مدينَة ِإلَى مدينَة، وكَانُوا يسلِّمون الْقَرارات الَّتي حكَم بِها الرسُل والشُّيوخُ في

  .فَكَان الْمْؤمنُون يتَقَوون في اِإليمانِ ويزداد عددهم كُلَّ يوم٥ٍ. بِها
  تعال وساعدنا

. ن يبشِّروا بِالرسالَة في مقَاطَعة آسياوسافَروا في منْطَقَة فرِيجِيةَ وغَالطيةَ، َألن الروح الْقُدوس منَعهم من َأ٦
فَمروا علَى ميسيا ٨. فَلَما وصلُوا ِإلَى حدود ميسيا، حاولُوا َأن يتَّجِهوا ِإلَى بِتنْيةَ، فَلَم يسمح لَهم روح عيسـى٧

اسولُوا ِإلَى تَرنَز٩. وِل، ري اللَّيفقُوُلويو هُل ِإلَيستَوفٌ ياقو يوندقٌل مجا ريها فْؤير ولُساَل ِإلَى : "َأى بتَع
نَا ِلنَذْهب فَلَما رَأى بولُس الرْؤيا، تََأكَّدنَا َأن اَهللا دعانَا ِلنُبشِّرهم، وفي الْحاِل عملْنَا استعداد١٠." مقْدونْيا وساعدنَا

 .ِإلَى مقْدونْيا
 في فيلبي

١١سلابيِإلَى ن ي الْغَدفي، واكوتْرمةً ِإلَى ساشَربنَا مهاتَّجو اسوتَر ننَا مرحنَا ِإلَى ١٢. فََأبافَرس نَاكه نمو
 ينَةدم مَأهةٌ ويانومةٌ ررمتَعسم يهي، وبيلافونْيقْدم نم قَةنْطالْم لْكي تامٍ. فةَ َأيدع نَاكنَا هَأقَممِ ١٣. ووي يفو

فَجلَسنَا نُكَلِّم النِّساء . وكُنَّا نَتَوقَّع َأن يكُون هنَاك مصلَّى. السبت خَرجنَا من بوابة الْمدينَة ِإلَى ضفَّة النَّهرِ
نَاكه اتعتَمج١٤. الْم ينَةدم ناَهللا م دبَأةٌ تَعرام اتعتَمسالْم نيب كَاناتْويث شَةةُ َأقْمتَاجِر يها، ويا ِليدهما اسر

ةيانوجُأر .ولُسب َل كَالما ِلتَقْبهلَى قَلْبوالْم تْ ١٥. فَفَتَحا تَغَطَّسقَالَتْفَلَمنَا ولَيتْ عا، َألَحاِئلَتُهعو يه" : كُنْتُم ِإن
  .فََأجبرتْنَا َأن نَذْهب." تَعتَبِرون َأنِّي مْؤمنَةٌ بِالْمسيحِ فَتَعالَوا ِإلَى دارِي وَأقيموا عنْدي



  في السجن بولس وسيال

وكَانَتْ تَجلب َألسيادها . مصلَّى، فَقَابلَتْنَا خَادمةٌ بِها روح يجعلُها تَعلَم الْغَيبوذَاتَ مرة، كُنَّا ذَاهبِين ِإلَى ال١٦ْ
خْتالْب ةاءرق نا ميراال كَثخ١٧ُ. مركَانَتْ تَصو هعم ننَحو ولُسب اءرو يرالْفَتَاةُ َأخَذَتْ تَس هذفَه" : ُؤالءه

وظَلَّتْ تَفْعُل هذَا عدةَ َأيامٍ، حتَّى تَضايقَ ١٨!" لرجاُل هم عبِيد اِهللا الْعلي، وهم يخْبِرونَكُم عن طَرِيق النَّجاةا
. فَخَرج في نَفْسِ اللَّحظَة." بِاسمِ عيسـى الْمسيحِ آمرك َأن تَخْرج منْها: "بولُس جِدا، فَالْتَفَتَ وقَاَل ِللروحِ

فَلَما رَأى َأسيادها ذَِلك، عرفُوا َأن مورِد رِزقهِم ضاع، فََأمسكُوا بولُس وسيال وجروهما ِإلَى السلْطَات في ١٩
ةامالْع ةاحقَالُوا٢٠. السكَّامِ وا ِإلَى الْحموهمقَدو" :نَا، هينَتدي مى فضانِ الْفَويرثيانِ ويودهالنِ يجا ٢١ذَانِ الرمفَه

فَثَار الْجمهور ضدهما، ومزقَ الْحكَّام ٢٢." ينَاديانِ بِعادات ال يصح لَنَا نَحن الرومانيين َأن نَقْبلَها َأو نَعمَل بِها
مهابيثيصا بِالْعبرضي وا بَِأنرَأما ومنْه٢٣. ا ع بَِأن انجوا السرَأمنِ، وجي السا فمهومرا، ويرا كَثموهبرفَض

  .َأرجلَهما في خَشَبة التَّعذيبِوتَنْفيذًا ِلهذَا اَألمرِ، رماهما في َأعماق السجنِ وَأدخََل ٢٤. يشَدد الْحراسةَ علَيهِما
٢٥ ونعتَمسي وناآلخَر ونُونجسالْمي، وانِ اَهللا بِاَألغَانحبسيانِ ولِّيصيال يسو ولُسب ِل، كَاناللَّي فصن الَيوحو

وفي الْحاِل انْفَتَحتْ كُلُّ َأبوابِ السجنِ، وانْفَكَّتْ قُيود . جنِوفَجَأةً حدثَ زِلْزاٌل عنيفٌ هز َأركَان الس٢٦. ِإلَيهِما
ولَما رَأى َأبواب السجنِ مفْتُوحةً، َأخْرج سيفَه ِليقْتَُل نَفْسه، َألنَّه . فَقَام السجان من نَومه٢٧. الْمسجونين جميعا

فَطَلَب السجان ٢٩!" نَحن كُلُّنَا هنَا! ال تُْؤذ نَفْسك: "فَصرخَ بولُس بَِأعلَى صوته٢٨. مسجونين هربواظَن َأن الْ
يا سيدي، ماذَا : "ثُم َأخْرجهما وقَاَل٣٠. نُورا وانْدفَع وهو يرتَجِفُ من الْخَوف ورمى نَفْسه َأمام بولُس وسيال

ثُم بشَّراه بِرِسالَة ٣٢." آمن بِمولَانَا عيسـى الْمسيحِ، فَتَنْجو َأنْتَ وكُلُّ عاِئلَتك: "فََأجاباه٣١" َأعمُل ِلكَي َأنْجو؟
ارِهِل دكُلَّ َأهو ويحِ هسالْم.  

٣٣م ةاعالس لْكي تا فمفََأخَذَهاِئلَتُهعو واِل هي الْحف تَغَطَّس ا، ومهوحرَل جغَسِل واللَّي ا ِإلَى ٣٤. نمهرضَأح ثُم
رسَل الْحكَّام ولَما طَلَع النَّهار، َأ٣٥. وامتََألت الْعاِئلَةُ كُلُّها بِالْفَرحِ، َألنَّهم آمنُوا بِاِهللا. دارِه، وقَدم لَهما طَعاما

قُولُونانِ يجسِ ِإلَى السرالْح ضعنِ: "بلَيجنِ الرذَيه احرقْ س٣٦." َأطْلقَاَل لَهو ولُسب انجر السفََأخْب" : رَأم
ضربونَا علَنًا بِغَيرِ محاكَمة مع : " ِللْحرسِفَقَاَل بولُس٣٧." فَاخْرجا اآلن واذْهبا بِسالمٍ. الْحكَّام بِِإطْالق سراحكُما

ال، بْل ِليْأتُوا هم بَِأنْفُسهِم ! واآلن يرِيدون َأن يتَخَلَّصوا منَّا في السر. َأن جِنْسيتَنَا رومانيةٌ، ورمونَا في السجنِ
فَجاءوا واعتَذَروا ٣٩. فَلَما سمعوا َأن بولُس وسيال رومانيانِ، خَافُوا. رس الْحكَّام بِهذَافََأخْبر الْح٣٨!" ويودعونَا

ينَةدالْم نال محري ا َأنمنْهوا مطَلَبنِ، وجالس نا مموهجَأخْرا، وم٤٠. لَهالس نيال مسو ولُسب جا خَرنِ، فَلَمج
  .ذَهبا ِإلَى دارِ ِليديا، حيثُ تَقَابال مع اِإلخْوة وشَجعاهم، ثُم انْصرفَا

 



 في تسالونكي

١٧  

ولُس ِإلَيه كَعادته، فَذَهب ب٢. وكَان هنَاك بيتُ عبادة ِللْيهود. ومرا بَِأمفيبلس وَأبلُونيةَ ثُم وصال ِإلَى تَسالُونْكي١
ويشْرح لَهم ويثْبِتُ َأنَّه كَان يجِب َأن يتََألَّم الْمسيح ثُم يقُوم من ٣وكَان ِلثَالثَة سبوت ينَاقشُهم من كتَابِ اِهللا، 

توقَاَل. الْمالْ: "و وه بِه كُمشِّري ُأبذَا الَّذـى هيسعيحسيال، ٤." مسو ولُسوا ِإلَى بمانْضو ودهالْي ضعب فَاقْتَنَع
  .وكَذَِلك عدد كَبِير من الْيونَانيين اَألتْقياء، ومن النِّساء ذَوات الشَّْأنِ

د الشَّارِعِ وكَونُوا عصابةً وبدُأوا يثيرون الْفَوضى في فَامتََأل الْيهود بِالْحسد، وجمعوا بعض اَألشْرارِ من َأوال٥
ينَةدورِ. الْمهما ِإلَى الْجموهخْرِجي يال ِلكَيسو ولُسب نفَتَّشُوا عو وناسارِ يلَى دوا عمجا، ٦. فَهموهجِدي ا لَمفَلَم

اِإلخْو ضعبو وناسوا يرجخُونرصي مهو ينَةدكَّامِ الْمِإلَى ح مَأخَذُوهو وا : "ةاءا جا كُلَّهنْيوا الدقَلَب ينالَّذ ُؤالءه
 اسمه وهم كُلُّهم يخَاِلفُون َأوامر قَيصر ويقُولُون ِإنَّه يوجد ملك آخَر. وياسون يضيفُهم في دارِه٧هنَا، 

وَأخَذُوا كَفَالَةً من ياسون واآلخَرِين، ثُم َأطْلَقُوا ٩. فَانْزعج الْجمهور والْحكَّام لَما سمعوا هذَا٨." عيسـى
مهاحرس.  

  في بيرية

فَلَما وصال هنَاك، ذَهبا ِإلَى بيت الْعبادة . ى بِيرِيةَولَما َأقْبَل اللَّيُل، َأسرع اِإلخْوةُ وَأرسلُوا بولُس وسيال ِإل١٠َ
يوده١١. الْي ونسردكَانُوا يو يداسٍ شَدمالَةَ بِحسقَبِلُوا الر مي، َألنَّهالُونْكِل تَسَأه نفَ مةَ َأشْرُل بِيرِيَأه كَانو

وآمن كَثير من الْيهود وَأيضا عدد من النِّساء الْيونَانيات ذَوات ١٢. كَّدوا من صحة اُألمورِالْكتَاب كُلَّ يومٍ لَيتََأ
ينيونَاناِل الْيجالر نم يركَثالشَّْأنِ و.  

١٣بي ولُسب ي َأنالُونْكي تَسف ينالَّذ ودهفَ الْيرا عبِ فَلَمالشَّع ةِإلثَار نَاكوا هاحا، رضةَ َأيي بِيرِياِهللا ف ةمبِكَل شِّر
. وبقي سيال وتيموتَاوس في بِيرِيةَ. فََأسرع اِإلخْوةُ وَأرسلُوا بولُس ِإلَى الشَّاطِئ١٤. وتَحرِيضه علَى الْهيجانِ

فَقُوا بولُس، َأوصلُوه ِإلَى َأثينَا ثُم رجعوا ومعهم وصيةٌ من بولُس ِلكَي يلْحقَ بِه سيال والرجاُل الَّذين را١٥
نكما يعِ مربَِأس سوتَاويمتو.  

  في أثينا

فََأخَذَ يتَنَاقَشُ في بيت ١٧. مدينَةَ مملُوءةً بِاَألصنَامِولَما كَان بولُس ينْتَظرهما في َأثينَا، تَضايقَ جِدا لَما رَأى ال١٦ْ
نَاكه قَابِلُهي داحو َأي عمٍ موكُلَّ ي ينَةدالْم ةاحي سف كَذَِلكو ،ينابِدالْع نم مرِهغَيو ودهالْي عم ةادبثَ ١٨. الْعدفَح

يبو نَهياٌل بجِدينياقوالرو يناَألبِيقُورِي فَةالْفَالس نم ةاعمج ن .مهضعقُوَل؟: "فَقَاَل بي َأن ثَارذَا الثَّره رِيداذَا يم "
اآلخَر ضعقَاَل الْبو" :ةغَرِيب ةي بِآِلهنَادي و َأنَّهدبي ".بي كَان ولُسب ذَا َألنقَالُوا هةاميالْقى ويسبِع ١٩. شِّر فََأخَذُوه

قَالُوا لَهاغَ ووبسِ اَألرِيلجِإلَى م وا بِهارسا: "وي بِهي تُنَادةَ الَّتيددةَ الْجيدقالْع هذرِفَ هنَع َأن ي ٢٠. نُرِيدَأنْتَ تُلْق



وكَان َأهُل َأثينَا، واَألجانب الْمقيمون هنَاك، ٢١." يد َأن نَعرِفَ معنَاهاعلَى مسامعنَا َأفْكَارا غَرِيبةً، فَنَحن نُرِ
  .يصرِفُون وقْتَهم في الْحديث عنِ اَألفْكَارِ الْجديدة واالستماعِ ِإلَيها

َألنِّي وَأنَا ساِئر ٢٣.  َأثينَا، َأرى َأنَّكُم متَدينُون من كُلِّ جِهةيا َأهَل: "فَوقَفَ بولُس في مجلسِ اَألرِيوباغَ وقَاَل٢٢
كُماتودبعظْتُ مالح كُمينَتدي مف .هلَيا عكْتُوبكَانًا متُ مدجتَّى ِإنِّي ووِل: حهجالْم اِإللَه ةادبِلع . ونَهدبي تَعذَا الَّذفَه

ِإنَّه اُهللا خَاِلقُ الْكَونِ وما فيه، هو رب السماء واَألرضِ، وال يسكُن في ٢٤. تُم ال تَعرِفُونَه، ُأبشِّركُم بِه اآلنوَأنْ
ا النَّاسيهنبي ابِدعِإل٢٥َ. م ةاجي حف سلَي النَّاسِ َألنَّه ةمدِإلَى خ تَاجحال ي وفَهءي كُلَّ . ى شَيطعي هنَفْس وْل هب

ءكُلَّ شَيو النَّفَساةَ ويكُلِّ ٢٦. النَّاسِ الْح هجوا ورمعي ِلكَي ،داحٍل وجر نشَرِ موبِ الْبخَلَقَ كُلَّ شُع قَدو
يشُونعي يالَّت ناكاَألمقَاتَ واَألو ملَه ددحضِ، وااَألريه٢٧.  فهوا ِإلَيتَدهيو نَاكهنَا ووا هسستَحفَي وهطْلُبي ِلكَي .

نَحن قَبس : وكَما قَاَل َأحد شُعراِئكُم. َألنَّنَا فيه نَحيا ونَتَحرك ونُوجد٢٨. مع َأنَّه لَيس بعيدا عن كُلِّ واحد منَّا
نْهم.  
٢٩"حو بٍ َأوذَه نم هتارهمو بِفَنِّه اناِإلنْس هنَعصي نَمةَ صياُأللُوه َأن ال نَظُن َأن جِباِهللا، فَي نم سثُ َأنَّنَا قَبي

 يْأمر جميع النَّاسِ في كُلِّ ِإن اَهللا في الْماضي غَض النَّظَر عن هذَا الْجهِل، َأما اآلن فَهو٣٠. فضة َأو حجرٍ
وبرهن ِلجميعِ . َألنَّه حدد يوما فيه يحاسب الْعالَم بِالْعدِل بِواسطَة الرجِل الَّذي اخْتَاره٣١. مكَانٍ َأن يتُوبوا

توالْم نم هَأقَام بَِأن هاخْتَار لَى َأنَّهالنَّاسِ ع".  
٣٢اآلخَر ضعقَاَل الْبُأ، وزهي مهضعَأخَذَ ب ،توالْم نم ةامينِ الْقوا ععما سى : "فَلَمةً ُأخْررم نْكم عمنَس َأن نُرِيد

جاِل انْضموا ِإلَيه وآمنُوا، لَكن بعض الر٣٤. وعنْد ذَِلك خَرج بولُس من الْمجلس٣٣ِ." عن هذَا الْموضوعِ
  .ومنْهم ديونيس وهو عضو في اَألرِيوباغَ ، وَأيضا امرَأةٌ اسمها تَمارةُ، وآخَرون غَيرهما

 

 في كورنتوس

١٨  

١ِإلَى كُورِنْتُوس احرينَا وَأث ولُسب كذَا، تَره دع٢. بَل هتَقَابو بِالد نم وهيُل، وقع هماس يودهي داحو عم نَاك
نْطوا . البرغَادي َأن ودهكُلَّ الْي رَأم وسيكُلُود رصالْقَي كَةُ، َألنرب تُهجوزو وا هِإيطَاِلي نيثًا مدح اءج قَد كَانو
ثُم َأقَام عنْدهما واشْتَغََل معهما، َألنَّه كَان من نَفْسِ الْمهنَة مثْلَهما، َأي صانع ٣. همافَذَهب بولُس ِليزور. روما
  .انيينوكَان كُلَّ يومِ سبت يتَنَاقَشُ مع النَّاسِ في بيت الْعبادة ويحاوُِل َأن يقْنع الْيهود والْيون٤َ. خيامٍ

فَكَان يشْهد ِللْيهود َأن عيسـى . ولَما وصَل سيال وتيموتَاوس من مقْدونْيا، تَفَرغَ بولُس تَماما ِلينَادي بِالْبشْرى٥
يحسالْم وقَا٦. هو هبثَو فَنَفَض ،ونَهمشْتَأخَذُوا يو وهضارع منَّهلَكمَل لَه" :ُئولُونسالْم فََأنْتُم لَكْتُمه ِإن ! رِيءَأنَا ب

نْكُمم .ودهرِ الْيِإلَى غَي بَأذْهس اآلن ن٧." م رغَي وهيقُ ودالص يتُوست هماس داحو نْدَل عنَزو نَاكه نفَانْتَقََل م



ارداَهللا و دبعيو يودهيةادبالْع تيارِ ببِجِو نِ ٨. هع ُئوِلينسالْم نم كَانو ،هاِئلَتكُلُّ عو ويحِ هسبِي بِالْمرِيسك نفَآم
ةادبالْع تيوا. بتَغَطَّسنُوا وآم ولُسوا بعمس ينالَّذ ِل كُورِنْتُوسَأه نم ونيركَثو.  

َأنَا معك ولَن يقْدر ١٠. ال تَخَفْ، تَكَلَّم وال تَسكُتْ: "حدثَ سيدنَا عيسى ِإلَى بولُس في رْؤيا وقَاَلوذَاتَ لَيلَة، ت٩َ
ينَةدالْم هذي ها فيرا كَثبِلي شَع َألن ،كيْؤذي َأن دتَّةَ َأش١١ْ." َأحسنَةً وس نَاكه ولُسب ةَ اِهللافََأقَاممكَل مهلِّمعرٍ يه.  

١٢ةكَمحِإلَى الْم َأخَذُوهو ،ولُسلَى بوا عمجهو مكُلُّه ودهالْي عمةَ، تَجلَى َأخَاِئيا عماكح ونغَاِلي ا كَانلَمو .
ولَما كَان بولُس علَى وشْك َأن ١٤." بِطَرِيقَة تُخَاِلفُ عقيدتَنَاهذَا الرجُل يَؤثِّر علَى النَّاسِ ِليعبدوا اَهللا : "وقَالُوا١٣

ودهِللْي ونقَاَل غَاِلي ،تَكَلَّمقُوِل : "يعالْم نم لَكَان ،ةرِيمج َأو خَالَفَةكَابِ متنِ ارع يه اكُمكَانَتْ شَكْو لَو ،ودها الْيهَأي
مَأس َأنلَكُم ١٥. ع وعضووا الْمتُنْه َأن كُملَيفَع ،كُمتيدقبِشَْأنِ عو اءمكَالمٍ بِشَْأنِ َأس نع يلَةَ هشْكالْم ا َأنبِم نلَك

تَجمعوا كُلُّهم علَى سوسي، ف١٧َ. وطَردهم من الْمحكَمة١٦." فيما بينَكُم، َأنَا ال ُأرِيد َأن َأكُون قَاضيا في هذَا
ةكَمحالْم امقُد وهبرضو ةادبالْع تينِ بع ُئوِلينسالْم نم وها. وـدَأب ونغَاِلي تَمهي لَمو.  

  بركة وعقيل وأبلوس

١٨ةَ واِإلخْو عدو ثُم ،ي كُورِنْتُوسةً ففَتْر ولُسب َأقَاميُلوقعكَةُ ورب هعما ويورا ِإلَى سرحب افَرس . َل َأنقَب نَّهلَك
نَذْر هلَيع كَان ةَ َألنَّهرِيكَنْك ينَةدي مف هْأسلَقَ رح رافسيَل ١٩. يقعكَةَ ورب ولُسب كفَتَر ،سلُوا ِإلَى َأفَاسصوو

نَاكفَ. ه وا هَأمودهالْي عتَنَاقَشَ مو ةادبالْع تيِإلَى ب بْل٢٠. ذَهقْبي فَلَم ،مهعَل مقْتًا َأطْوو يقْضي َأن نْهوا مفَطَلَب .
٢١مهعدوي وهو مقَاَل لَه نَّهاُهللا: "لَك شَاء ِإن كُمِإلَي جِعَأرس ". نا مرحب افَرس ثُمسَأفَاس.  
وبعدما قَضى بعض الْوقْت ٢٣. ونَزَل في قَيصرِيةَ، فَذَهب وسلَّم علَى الْمْؤمنين، وبعد ذَِلك راح ِإلَى َأنْطَاكية٢٢َ

  .، وكَان يقَوي كُلَّ اِإلخْوةفي َأنْطَاكيةَ، خَرج وسافَر في بِالد منْطَقَة غَالطيةَ ومنْطَقَة فرِيجِيةَ
. وجاء ِإلَى َأفَاسس واحد يهودي اسمه َأبلُّوس من َأهاِلي اِإلسكَنْدرِية، وهو متَكَلِّم فَصيح ويعرِفُ كتَاب اِهللا٢٤
لَكنَّه لَم يكُن يعرِفُ ِإال .  عظيمٍ، ويعلِّم بِدقَّة عن عيسـىوكَان قَد تَعلَّم طَرِيقَ الْمولَى، ويتَكَلَّم بِحماس٢٥ٍ

فَلَما سمعه عقيُل وبركَةُ، َأخَذَاه ِإلَى دارِهما وشَرحا لَه . فََأخَذَ يتَكَلَّم في بيت الْعبادة بِجراءة٢٦. غطَاس يحيى
وقَرر َأبلُّوس َأن يذْهب ِإلَى َأخَاِئيةَ، فَشَجعه اِإلخْوةُ وكَتَبوا ِإلَى الْمْؤمنين هنَاك ِلكَي ٢٧. دقَّة َأكْثَرطَرِيقَ اِهللا بِ
وا بِهبحراِهللا. ي ةمعِل ننُوا بِفَضآم ينا ِللَّذنًا كَبِيروع كَان ،نَاكَل ِإلَى هصا و٢٨. فَلَم عم ارِهوي حف كَان َألنَّه

يحسالْم وى هيسع تَابِ َأنالْك نم ملَه نيبييرِ، واهمالْج امَأم مهزِمهي ودهالْي.  
 

 بولس في أفاسس

١٩  

١ي يالَّذ ي الطَّرِيقف ولُسب افَرس ،ي كُورِنْتُوسف لُّوسَأب ا كَانلَموسَل ِإلَى َأفَاسصتَّى وح ،َل الْبِالداخد رم .
مَألَهفَس ،نَاكه يذالتَّالم ضعب دج؟٢: فَونْتُما آملَم وسالْقُد وحالر لْتُمْل نوا" هابال: "َأج ! ودجنَا بِوعمتَّى سال حو



غطَاس : "فَقَاَل بولُس٤." بِغطَاسِ يحيى: "َأجابوا" ِإذَن بَِأي غطَاسٍ تَغَطَّستُم؟ ":فَسَألَهم بولُس٣." الروحِ الْقُدوسِ
فَلَما سمعوا هذَا، تَغَطَّسوا ٥." يحيى كَان غطَاس التَّوبة، فَقَد دعا النَّاس ِليْؤمنُوا بِالَّذي يْأتي بعده َأي عيسـى

ثُم وضع بولُس يديه علَيهِم، فَحلَّ الروح الْقُدوس علَيهِم، وَأخَذُوا يتَكَلَّمون بِلُغَات ٦.   الْمسيحِ عيسـىبِاسمِ
ُأونتَنَبيال٧. وجر شَرع اثْنَي الَيوكَانُوا حو.  

. وكَان ينَاقشُ النَّاس ويقْنعهم. لَّم هنَاك بِجراءة ثَالثَةَ َأشْهرٍ عن مملَكَة اِهللاوذَهب بولُس ِإلَى بيت الْعبادة، وتَك٨َ
حدهم، فَتَركَهم بولُس، وَأخَذَ التَّالميذَ و. لَكن بعضهم عانَدوا ورفَضوا َأن يْؤمنُوا وَأخَذُوا يشْتمون الطَّرِيقَ علَنًا٩

انُوسيرت ةسردي ممٍ فوكُلَّ ي مثُهدحي كَان١٠. و ينناكالس ينيونَانالْيو ودهكُلَّ الْي تَّى ِإننِ، حنَتَيذَا سه رتَماسو
  .في وِالية آسيا، سمعوا رِسالَةَ الْمسيحِ

١١رغَي اتجِزعَل اُهللا ممعوولُسب طَةاسبِو ةياد١٢.  ع البِسم يَل َأونَادى مضرِإلَى الْم ْأخُذُوني النَّاس فَكَان
منْهةُ ميرالشِّر احواَألر جتَخْرو ،منْهع اضروُل اَألمفَتَز ،ولُسب متْ جِسسلَم.  

فُون طَرد اَألرواحِ الشِّريرة، فَحاوَل بعضهم َأن يستَخْدموا اسم سيدنَا عيسـى وكَان هنَاك يهود رحالَةٌ يحتَر١٣ِ
وكَان من ضمنِ ١٤." َأقْسمتُ علَيك بِاسمِ عيسـى الَّذي ينَادي بِه بولُس َأن تَخْرج: "فَكَانُوا يقُولُون. ِلطَردها
س ُؤالءهودهارِ الْيبالَْأح ةقَاد دَأح وها وكَاوِلس الدةُ َأوع١٥. بيرالشِّر وحالر مهابفََأج" : ،رِفُهـى َأنَا َأعيسع

هِم وغَلَبهم كُلَّهم، وَأشْبعهم ثُم هجم الرجُل الَّذي فيه الروح الشِّرير علَي١٦" وبولُس َأنَا َأعرِفُه، لَكن من َأنْتُم؟
  .فَهربوا من الدارِ عراةً مجرحين. ضربا
وكَثير من ١٨. فَسمع بِهذَا كُلُّ َأهاِلي َأفَاسس من يهود وغَيرِهم، وخَافُوا كُلُّهم، وتَعظَّم اسم سيدنَا عيسـى١٧

ينالَّذةيراِلهِمِ الشِّرموا بَِأعرَأخْبفُوا وتَراعوا واءنُوا، ج١٩.  آم مهوا كُتُبعمج ،رحالس ونارِسمي ينالَّذ نم يركَثو
وبِهذه ٢٠. ة نَقْدية من الْفضةوحسبوا ثَمن الْكُتُبِ، فَكَانَت الْجملَةُ خَمسين َألْفَ عملَ. وَأحرقُوها قُدام النَّاسِ

  .الطَّرِيقَة كَانَتْ رِسالَةُ الْمسيحِ تَنْتَشر بِسرعة وتَزِيد قُوةً
بعدما َأذْهب ِإلَى ": وقَاَل. وبعدما حدثَ كُلُّ هذَا، قَرر بولُس َأن يذْهب ِإلَى الْقُدسِ، مرورا بمقْدونْيا وَأخَاِئية٢١َ

فََأرسَل اثْنَينِ من مساعديه هما تيموتَاوس وَأرستُس ِإلَى مقْدونْيا، َأما هو ٢٢." هنَاك، يجِب َأن َأزور روما َأيضا
 .فَانْتَظَر فَتْرةً في آسيا
 الشغب في أفاسس

٢٣قْتالْو ي ذَِلكثَ فدحىويسع بِ طَرِيقببِس سي َأفَاسف كَبِير ابرطتْرِي ٢٤.  اضمد همي اساِئغَ الَّذالص فَِإن
يسطَامَأر ةاِإللَه دبعِلم ةضالْف نم جاذنَم نَعصي اِل. كَانملَى الْعيرِ عفحِ الْوببِالر ودعذَا يه ٢٥. فَكَانى فَنَاد

مقَاَل لَهو نَةهِل الْمَأه نم آخَرِين عم الَهمع" :نَةهالْم هذلَى هع دتَمعنَا يخَاءر َأن ونلَمتَع اُل، َأنْتُمجا الرهَأي .
بِيرا من النَّاسِ، هنَا في َأفَاسس وفي كُلِّ وَأنْتُم تَرون وتَسمعون كَيفَ َأن هذَا الشَّخْص بولُس َأغْوى عددا ك٢٦َ

وهنَا الْخَطَر، ِإن مهنَتَنَا تَفْقد ٢٧. وهو يقُوُل ِإن اآلِلهةَ الَّتي يصنَعها النَّاس لَيستْ آِلهةً َأبدا. وِالية آسيا تَقْرِيبا



عا مضَأيةَ، وبا الطَّيتَهعمي سالَّت يها، وتَهظَمع دا تَفْقهةُ نَفْساِإلِلهْل وب ،تَهبيه دفْقي يسطَامَأر ةيمظالْع ةاِإللَه دب
  !"يعبدها النَّاس في كُلِّ آسيا وباقي الْعالَمِ

٢٨خُونرصَأخَذُوا يا ووا جِدبذَا غَضوا هعما سفَلَم" :عسِل َأفَاسةُ َأهِإلَه يسطَامَأر يةٌ هيماِل ٢٩!" ظي الْحفو
وَأمسك النَّاس غَايس ورِستُركي وهما من مقْدونْيا ورفيقَا بولُس في رِحلَته، . ساد االضطراب في الْمدينَة كُلِّها

ٍل وجكَر موا كُلُّهفَعانْدوينَةدبِ الْملْعِإلَى م ديذ٣٠ُ. احالتَّالم هنَعفَم ،ورهمالْج اجِهوي َأن ولُسب ادَأر٣١. و ا َأنكَم
الذَّهابِ ِإلَى بعض الْمسُئوِلين في الْوِالية، وهم َأصدقَاء بولُس، َأرسلُوا لَه يرجونَه َأن ال يعرض نَفْسه ِلخَطَرِ 

وسادت الْفَوضى علَى الْحشْد، فَكَان بعضهم يصرخُ بِشَيء وبعضهم بِشَيء آخَر، حتَّى ِإن َأكْثَرهم ٣٢. الْملْعبِ
لَعه بعض الْموجودين علَى اَألمرِ، فََأشَار ودفَع الْيهود اسكَنْدر ِإلَى اَألمامِ، وَأط٣٣ْ! لَم يعرِفُوا ِلماذَا اجتَمعوا

عظيمةٌ هي : "لَكن لَما َأدركُوا َأنَّه يهودي، صرخُوا كُلُّهم معا٣٤. اسكَنْدر بِيده ِليسكُتُوا حتَّى يقَدم الدفَاع ِللنَّاسِ
سِل َأفَاسةُ َأهِإله يسطَامنِ!" َأرتَياعس الَيوذَا حه ونددرظَلُّوا ي٣٥. و َئةدتَه نم ينَةدالْم ماكح كَّنا تَميرَأخ

يمة الْعالَم كُلُّه يعرِفُ َأن مدينَةَ َأفَاسس هي حارِسةُ معبد َأرطَاميس الْعظ! يا َأهَل َأفَاسس: "الْجمهورِ وقَاَل
اءمالس نطَ مبي ها الَّذثَاِلهمةُ تارِسح٣٦! ويهالفَ فال خوفٌ ورعم رذَا َأملُوا . همال تَعُأوا ودتَه َأن جِبي ِإذَن

فَِإن ٣٨. نْتَهِكَا حرمةَ الْمعبد وال شَتَما ِإلَهتَنَاَأنْتُم َأحضرتُم هذَينِ الرجلَينِ ِإلَى هنَا مع َأنَّهما لَم ي٣٧. شَيًئا بِتَهورٍ
هِمشْتَكُوا ِإلَياةٌ، فَلْيقُضو ماكحنَا منْدفَع ،دلَى َأحى عشَكْو ملَه هنَتهُل مَأهتْرِي ومد ى ٣٩. كَانشَكْو لَكُم كَان ِإنو

ف نَنْظُر َأن جِبى، فَيُأخْرياعٍ قَانُونمتي اجا فبِ ٤٠. يهببِس تْنَةبِالْف منُتَّه ي خَطَرٍ َأنف نفَنَح ،الطَّرِيقَة هذا بِهَأم
 .ولَما قَاَل هذَا صرفَ التَّجمع٤١." ولَيس لَنَا عذْر نُبرر بِه هذَا التَّجمع. حوادث الْيومِ
  واليونانفي مقدونيا

٢٠  

وَأخَذَ يتَنَقَُّل في كُلِّ ٢. ولَما انْتَهى الْهيجان، َأرسَل بولُس ِإلَى التَّالميذ وشَجعهم، ثُم ودعهم وسافَر ِإلَى مقْدونْيا١
وبينَما هو . فََأقَام هنَاك ثَالثَةَ َأشْهر٣ٍ وصَل ِإلَى الْيونَانِ، ثُم َأخيرا. تلْك الْمنْطَقَة وهو يشَجع النَّاس بِكَالمٍ كَثيرٍ

وكَان في ٤. يستَعد ِللسفَرِ عن طَرِيق الْبحرِ ِإلَى سوريا، تَآمر الْيهود ِليقْتُلُوه، فَقَرر َأن يرجِع عن طَرِيق مقْدونْيا
باتْر بن برس من بِيرِيةَ، ورِستُركي وسكُونْدس من تَسالُونْكي، وغَايس من دربةَ، وَأيضا صحبته سو
سوتَاويمي. تطَرِيفو يدالشَّد هعم ا كَانيآس ةوِالي نم٥. وانْتَظَرو اسوقُونَا ِإلَى تَرباُل سجالر ُؤالءفَهنَاكونَا ه .

َأما نَحن فَسافَرنَا عن طَرِيق الْبحرِ من فيلبي بعد عيد الْفَطيرِ، وبعد خَمسة َأيامٍ لَحقْنَا بِهِم في تَرواس، وَأقَمنَا ٦
  .هنَاك سبعةَ َأيامٍ



  بولس يقيم ميتا

٧نَا معتَماج دمِ اَألحوي يفوزَل الْخُبا ِلنَتَنَاوع . ِل َألنَّهاللَّي فنْتَصتَّى مح َأطَاَل الْكَالمو ،ظُ النَّاسعي ولُسَأخَذَ بو
ي الْغَدف فَرنْوِي السي ٨. كَانينعتَمجثُ كُنَّا ميلَى حاَألع ي الطَّابِقةٌ فيركَث ابِيحصم نَاككَانَتْ هك٩َ. وو شَاب ان

فَلَما نَام نَوما عميقًا، سقَطَ . اسمه يوتيك قَد جلَس في النَّافذَة وغَلَب علَيه النُّعاس بينَما بولُس في حديثه الطَّوِيِل
ال : "ورمى نَفْسه علَى الشَّاب وحضنَه وقَاَلفَنَزَل بولُس، ١٠. من الطَّابِق الثَّاِلث ِإلَى اَألرضِ، ورفَعوه ميتًا

يح ووا، فَهجعَأكََل١١!" تَنْزا وزخُب مقَدو ،ولُسب دعص ثُم .افَرس ذَِلك دعبرِ، وتَّى طُلُوعِ الْفَجح هكَالم عتَاب ثُم .
 . وتَعزوا جِدافََأخَذُوا الشَّاب ِإلَى دارِه حيا،١٢

 بولس يودع شيوخ أفاسس

١٣نَاكه ننَا معم وه كَبري ِلكَي ،وسنَا ِإلَى َأسرحَأبو ولُسَل بينَةَ قَبفنَا السبكرِإلَى . و بذْهي َأن تَّبر َألنَّه
وفي الْغَد َأبحرنَا منْها ١٥. نَاك َأخَذْنَاه معنَا وذَهبنَا ِإلَى مينَاء متْلينفَلَما لَحقَ بِنَا ه١٤. َأسوس سيرا علَى اَألقْدامِ

وسيخ ةزِيرج نبِ ملْنَا بِالْقُرصولْنَا ِإلَى . وصابِعِ ومِ الروي الْيفو ،وسامس ةزِيرنَا بِجررم مِ الثَّاِلثوي الْيفو
يليما١٦. يتيي آسف تََأخَّرِلَئال ي فَرِهي سف سَأفَاس زاوتَجي َأن رقَر قَد ولُسب كَانو . ِلكَي رِعسي َأن رِيدي كَان فَِإنَّه

كَنَأم ِإن ينسمِ الْخَموَل يسِ قَبَل ِإلَى الْقُدصي.  
َأنْتُم : "فَلَما وصلُوا قَاَل لَهم١٨. لَى َأفَاسس واستَدعى شُيوخَ جماعة الْمْؤمنينومن ميليتي، َأرسَل بولُس ِإ١٧

َأخْدم فَقَد كُنْتُ ١٩. تَعرِفُون كَيفَ كُنْتُ َأسلُك طُوَل الْفَتْرة الَّتي قَضيتُها عنْدكُم، منْذُ َأوِل يومٍ جِْئتُ فيه ِإلَى آسيا
ودهالْي اترَؤامبِ مبي بِستْنابي َأصالَّت ةبعنِ الصحالْم نغْمِ موعٍ، بِالرمبِدعٍ واضبِكُلِّ تَو يحس٢٠. الْم ونلَمتَعو

فَكُنْتُ ُأحدثُ الْيهود ٢١. نًا ومن دارٍ ِإلَى دارٍَأنِّي لَم َأمنَع عنْكُم شَيًئا يفيدكُم، بْل كُنْتُ َأعظُكُم وُأعلِّمكُم، علَ
. واآلن َأنَا ذَاهب ِإلَى الْقُدسِ بِدافعٍ من الروح٢٢ِ. وغَيرهم َأن يرجِعوا ِإلَى اِهللا ويتُوبوا ويْؤمنُوا بِسيدنَا عيسـى

نَاكي هنرنْتَظاذَا يم لَمال َأع٢٣. و باعصالْمَل والسالس َأن ينَةدي كُلِّ مِلي ف نلعي وسالْقُد وحالر َأن لَما َأعِإنَّم
 سيدنَا عيسـى، لَكن حياتي ال تَهمني، بِل الْمهِم هو َأن َأقُوم بِمهِمتي وُأتَمم الْعمَل الَّذي كَلَّفَني بِه٢٤. تَنْتَظرني

وَأنَا عارِفٌ َأنَّكُم لَن تَروا وجهِي بعد الْيومِ، َأنْتُم جميعا الَّذين تَجولْتُ بينَكُم ٢٥. وهو َأن ُأخْبِر بِبِشَارة نعمة اِهللا
. لن لَكُم جميعا الْيوم َأنَّه ِإن هلَك َأحدكُم، فََأنَا غَير مسُئوٍل عنْهِلذَِلك فَِإنِّي ُأع٢٦. ُأعلن بشْرى قيامِ مملَكَة اِهللا

 فَاحرسوا َأنْفُسكُم وكُلَّ الْقَطيعِ الَّذي َأقَامكُم الروح الْقُدوس٢٨. َألنِّي لَم َأمتَنع عن َأن ُأعلن لَكُم كُلَّ مشيَئة اِهللا٢٧
هلَياةً ععر .هما بِداهي اشْتَرنَا الَّتبةَ را ُأموعرا.  

وسيقُوم الْبعض من بينكُم ٣٠. وَأنَا عارِفٌ َأنَّه بعد رحيلي، ستَْأتي بينَكُم ذَئاب مفْتَرِسةٌ ال تَشْفقُ علَى الْقَطيعِ"٢٩
فُونرحيو ،َأنْتُمموهعتْبيذَ فَيوا التَّالمبذجي قَّ ِلكَيوا٣١.  الْحتَرِسقَّفْ ! ِإذَنِ احَأتَو لَم يننس ثَالث ةدوا َأنِّي ِلمتَذَكَّر

  .عن َأن ُأنْذر كُلَّ واحد منْكُم بِدموعٍ لَيال ونَهارا



 ومع رِسالَة نعمته، فَهِي قَادرةٌ َأن تَبنيكُم وتُعطيكُم نَصيبا مع جميعِ واآلن َأتْركُكُم وديعةً مع اِهللا"٣٢
دينِ بْل تَعلَمون َأنِّي اشْتَغَلْتُ بِهاتَينِ الْي٣٤. َأنَا لَم َأرغَب َأبدا في فضة َأحد َأو ذَهبِه َأو ثيابِه٣٣. المخَصصين ِهللا

وَأوضحتُ لَكُم بِكُلِّ طَرِيقَة َأنَّه يجِب َأن نَعمَل ونَتْعب ِلكَي نُساعد ٣٥. ُألسدد احتياجاتي واحتياجات الَّذين معي
فَاءعـى. الضيسنَا عديس اتموا كَلَأكْ: تَذَكَّر طَاءي الْعف يكَةُ هرالْباَألخْذ نم ثَر".  

وشَعروا بِالْحزنِ، خَاصةً ٣٨. وبكَوا كُلُّهم وعانَقُوه وقَبلُوه٣٧. فَلَما قَاَل بولُس هذَا، ركَع معهم جميعا وصلَّى٣٦
  .ى السفينَةثُم رافَقُوه ِإلَ. َألنَّه قَاَل ِإنَّهم لَن يروا وجهه مرةً ُأخْرى
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٢١  

وفي الْغَد ذَهبنَا ِإلَى جزِيرة رودس ومن هنَاك ِإلَى . وبعدما رحلْنَا عنْهم، َأبحرنَا مباشَرةً ِإلَى جزِيرة قُوش١َ
ورَأينَا جزِيرةَ قُبرص ومررنَا بِها عن ٣. ركبنَاها وَأبحرنَاووجدنَا سفينَةً مسافرةً ِإلَى فينيقيةَ، ف٢َ. مينَاء باتَرا

نَاكا هولَتَهمتُفْرِغُ حينَةَ كَانَتْ سفالس َألن ورص ينَاءي ملْنَا فنَز ا، ثُميورنَا ِإلَى سهاتَّجاِلنَا، ومي ٤. شنَا فدجفَو
ولَما ٥. وكَانُوا بِالروحِ ينْصحون بولُس َأن ال يذْهب ِإلَى الْقُدسِ. الميذ، وَأقَمنَا عنْدهم سبعةَ َأيامٍصور بعض التَّ

م ِليودعونَا ِإلَى خَارِجِ الْمدينَة، فَرافَقَنَا كُلُّ التَّالميذ مع زوجاتهِم وَأوالده. انْتَهتْ زِيارتُنَا، خَرجنَا ِلنُكَمَل سفَرنَا
لِّيِئ ِلنُصلَى الشَّاطنَا عكَعر٦. ومارِهيِإلَى د موا هعجرينَةَ، وفنَا السبكرا وضعنَا بضعنَا بعدو ثُم.  

وخَرجنَا في الْغَد ووصلْنَا ِإلَى ٨. اِإلخْوة وَأقَمنَا عنْدهم يوماوتَابعنَا الرحلَةَ من صور ِإلَى عكَّا، فَسلَّمنَا علَى ٧
ةعبالس نم داحو وي هرِ الَّذشيالْب يبيلارِ في دلْنَا فنَزةَ، ورِيص٩. قَي نهنْدع اتجوتَزم رغَي نَاتب عبَأر لَه كَانو

  . النُّبوةموهبةُ
١٠وسَأغَاب همسِ اسالْقُد نم َل نَبِينَز ،هنْدع ننَحامٍ وةُ َأيدتْ عضا ممدعب١١. و ولُسب امزَأخَذَ حنَا وِإلَي اءجو

احب هذَا الْحزامِ سيقَيده الْيهود في الْقُدسِ بِهذه يقُوُل الروح الْقُدوس ِإن ص: "وقَيد بِه يديه ورِجلَيه هو وقَاَل
فَلَما سمعنَا هذَا َأخَذْنَا نَتَرجى بولُس، نَحن والنَّاس الَّذين هنَاك، ِلكَي ال ١٢." الطَّرِيقَة، ويسلِّمونَه ِإلَى اَألجانبِ

ِلماذَا تَبكُون وتَكْسرون قَلْبِي؟ َأنَا مستَعد ال َأن ُأقَيد فَقَطْ، بْل َأن َأموتَ َأيضا : "قَاَل بولُسف١٣َ. يذْهب ِإلَى الْقُدسِ
  ."شيَئةُ الْمولَىِلتَكُن م: "فَلَما لَم نَقْدر َأن نُقْنعه، سكَتْنَا وقُلْنَا١٤." في الْقُدسِ من َأجِل اسمِ سيدنَا عيسـى

وكَان يرافقُنَا بعض التَّالميذ من قَيصرِيةَ، فََأخَذُونَا ِإلَى دارِ ١٦. بعد هذَا َأعددنَا َأنْفُسنَا، وسافَرنَا ِإلَى الْقُدس١٥ِ
هنْدع يمِلنُق يميذٌ قَدلْمت وهو ،يصرالْقُب وننَاسم.  



 لقدسفي ا

وفي الْغَد ذَهبنَا مع بولُس ِلنَزور يعقُوب، وكَان الشُّيوخُ ١٨. ولَما وصلْنَا ِإلَى الْقُدسِ، رحب بِنَا اِإلخْوةُ بِفَرح١٧ٍ
هنْدع ينعـتَمجم مـيِل١٩. كُلُّهبِالتَّفْص مهرَأخْـبو هِـملَيع ولُسب ـلَّمى فَسوبِ اُألخْرالشُّع نياُهللا ب لَهما عبِم 

هتمدخ طَـةاسبِو.  
َأنْتَ تَرى َأيهـا اَألخُ، َأن آالفًا من الْيهـود آمنُوا وهم : "ثُم قَالُوا ِلبولُس. فَلَما سـمعوا هذَا، سـبحوا اَهللا٢٠

ةِللشَّـرِيع ونـبصتَع٢١. م نوا عتَدري ى َأنوبِ اُألخْرالشُّع نيب ـينيمقالْم ـودهالْي ـلِّمتُع وا بَِأنَّكعـمس قَدو
وفَةـرعالْم اتادالْع ـبسـلُوا حمعال ي َأنو ،ـمهالدنُوا َأوخْـتال ي َأن ـمتَقُوُل لَهـى، ووس٢٢. م وال شَـك

؟ َأنَّهـُل ِإذَنما الْعنَا، فَمجِـْئتَ ِإلَى ه َأنَّك ونعـمسيس ٢٣م هِـملَيـاٍل عةُ رِجعبنَا َأرنْدع ،لَك ا نَقُولُهْل ممعا
٢٤. نَذْرـمرِفَ الْجعفَي ،ـمهُؤوسقُوا رـلحِلي هِملَيـرِفْ عاصو ـمهعم رتَطَهو ـمخُذْه وهعـما سم َأن يع

َأما بِشَْأنِ الْمْؤمنين من غَيرِ الْيهـود، فَقَد ٢٥. َألنَّك َأنْتَ نَفْسـك تَعمُل بِالشَّـرِيعة. عنْك غَير صـحيحٍ
َأكِْل الطَّـع نوا ععتَنمي َأن جِـبي منَا بَِأنَّهارقَر ـمـلْنَا لَهسـمِ َأرلَح نعمِ، ونِ الدعـنَامِ، وِلَألص مقَدي يامِ الَّذ

ثُم ذَهب ِإلَى . فََأخَـذَ بولُس الرجـاَل في الْغَد وتَطَهـر معهـم٢٦." الْحـيوانَات الْمخْـنُوقَة، وعنِ الزنَى
  .يامِ التَّطْهِـيرِ ووقْتَ تَقْديمِ الْقُربانِ عن كُلِّ واحـد منْهمبيت اِهللا ِليسـجَل تَاريخَ انْتهـاء َأ
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فَلَما قَاربت اَأليام السبعةُ علَى االنْتهاء، رَأى بعض الْيهود الَّذين من وِالية آسيا بولُس في بيت اِهللا، فََأثَاروا ٢٧
هذَا هو الرجُل الَّذي يعلِّم الْجميع في كُلِّ ! النَّجدةَ يا بني ِإسراِئيَل: "وهم يصرخُون٢٨لَّ الشَّعبِ وَأمسكُوه كُ

 بيت اِهللا ونَجس هذَا الْمكَان وَأكْثَر من ذَِلك َأدخََل اَألجانب ِإلَى. مكَانٍ ضد شَعبِنَا وعقيدتنَا وهذَا الْمكَانِ
سقَد٢٩." الْم تيِإلَى ب هعم خَلَهَأد ولُسب فَظَنُّوا َأن ،ينَةدي الْمف ولُسب عم يسي اَألفَاسا طَرِيفَأور كَانُوا قَد مَألنَّه

  .اِهللا
فَلَما َأمسكُوا بولُس جروه خَارِج بيت اِهللا، ثُم . س يجرون من كُلِّ اتِّجاهفَهاجت الْمدينَةُ كُلُّها، وجاء النَّا٣٠

 كُلَّها وبينَما هم يحاوِلُون َأن يقْتُلُوه سمع قَاِئد الْكَتيبة الرومانية َأن مدينَةَ الْقُدس٣١ِ. ُأغْلقَت اَألبواب في الْحاِل
فَلَما رَأوا الْقَاِئد وجنُوده كَفُّوا عن . وفي الْحاِل َأخَذَ بعض الضباط والْجنُود وجرى ِإلَى الْجمهور٣٢ِ. في هيجانٍ

ولُسبِ بر٣٣. ضلَتَيلْسبِس دقَيي بَِأن رَأمو هلَيع ضقَبو الْقَاِئد اءَأُل. نِفَجسَأ يدبَل؟: "واذَا فَعمو وه نفََأخَذَ ٣٤" م
آخَر ءبِشَي مهرغَيو ،ءخُ بِشَيرصي ضعانِ النَّاسِ، . الْبجيبِ هبرِ بِسيقَةَ اَألمقرِفَ حعي َأن نم كَّنِ الْقَاِئدتَمي فَلَم

فَلَما وصَل بولُس ِإلَى اُلسلَّمِ، حملَه الْجنُود ِليخَلِّصوه من عنْف ٣٥. لَى الْمعسكَرِفََأمر بَِأن يْأخُذُوا بولُس ِإ
  ."ِإلَى اِإلعدامِ: "َألن النَّاس كَانُوا يتْبعونَه وهم يصرخُون٣٦الْجمهورِ، 

٣٧ولُسب لُونخدي نُودالْج ا كَاننَميبوكَرِ، قَاَل ِللْقَاِئدسعًئا؟: " ِإلَى الْمشَي َأقُوَل لَك َأن حمْل تَسه "الْقَاِئد هابفََأج :
حراء َألَستَ َأنْتَ الْمصرِي الَّذي َأثَار االضطراب وقَاد َأربعةَ آالف من الْقَتَلَة ِإلَى الص٣٨هْل تَتَكَلَّم الْيونَانيةَ؟ "



من فَضلك اسمح ِلي . َأنَا يهودي من طَرسوس، الْمدينَة الْمشْهورة في كيليكيةَ: "فََأجاب بولُس٣٩" منْذُ فَتْرة؟
بالشَّع بُأخَاط ٤٠." بَِأنالْقَاِئد لَه حمفَس . َأشَارلَّمِ ولَى السع ولُسقَفَ ببِفَوِإلَى الشَّع هدبِي . ،مكَتُوا كُلُّها سفَلَم

ةرِيبالْع بِاللُّغَة مقَاَل لَه:  
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٢٢  

: قَاَل بولُسفَ. فَلَما سمعوه يتَكَلَّم بِالْعبرِية، هدُأوا َأكْثَر٢." يا اخْوتي وآباِئي، اسمعوا اآلن دفَاعي عن نَفْسي"١
٣"ينَةدالْم هذي هنَا فنِّي نَشَْأتُ هلَكةَ، وييكيلي كي فالَّت وسسي طَرف لُودوم يودهَأنَا ي . وي هتَاذُأس كَانو

فَاضطَهدتُ ٤ورِ اِهللا مثْلَكُم جميعا الْيوم، وكُنْتُ غَيورا في ُأم. غَملِْئيُل، وتَعلَّمتُ شَرِيعةَ آباِئنَا بِكُلِّ تَفَاصيلها
ويشْهد علَى صحة ٥. َأتْباع هذَا الطَّرِيق ِإلَى الْموت، وكُنْتُ َأقْبِض علَيهِم رِجاال ونساء وَأرميهِم في السجنِ

فَِإنِّي َأخَذْتُ منْهم رساِئَل ِإلَى ِإخْوانهِم في دمشْقَ، وذَهبتُ ِلكَي . جميعاكَالمي رِئيس الَْأحبارِ وَأعضاء الْمجلسِ 
  .َأقْبِض علَى هُؤالء النَّاسِ الَّذين هنَاك وُأحضرهم ِإلَى الْقُدسِ ِللْعقَابِ

فَسقَطْتُ علَى ٧قَ، فَجَأةً َأضاء حوِلي نُور ساطع من السماء، وعنْد الظُّهرِ تَقْرِيبا، لَما اقْتَربتُ من دمشْ"٦
فََأجاب، ' من َأنْتَ يا سيد؟'فَقُلْتُ، ٨' ِلماذَا تَضطَهِدني؟! يا شَاوُل! يا شَاوُل'اَألرضِ، وسمعتُ صوتًا يقُوُل ِلي، 

'الَّذ رِيـى النَّاصيسَأنَا عهطَهِد٩' .ي َأنْتَ تَض ي كَانتَ الَّذووا صمفْهي لَم منَّهلَك ،ا النُّورَأوي رعم ينالَّذو
  '.هقُم، وادخُْل دمشْقَ وهنَاك تُخْبرَ بِكُلَّ ما يجِب َأن تَعملَ'فَقَاَل، ' ماذَا َأعمُل يا موالي؟'فَقُلْتُ، ١٠. يكَلِّمني

١١"نَييتْ عمةَ النُّورِ َأعدش شْقَ، َألنمي ِإلَى ددابِي بِيحي َأصنا ١٢. فَقَادنَانْيح هماس يٌل تَقجر نَاكه كَانو
نَاكه ينالَّذ ودهكُلُّ الْي هتَرِمحيو ةُل بِالشَّرِيعمع١٣. يقَفَ بِجوو ِإلَي اءقَاَل، فَجبِي وان'رصُل، َأبا َأخُ شَاوي! '

وتَكُون ١٥ِإلَه آباِئنَا اخْتَارك ِلتَعرِفَ مشيَئتَه، وتَرى الْبار وتَسمع كَالما من فَمه، 'ثُم قَاَل، ١٤. فَرَأيتُه في الْحاِل
ستَ وَأيا ريعِ بِممالْج امَأم ا لَهدتَشَاهع١٦. م عادو ،ذُنُوبِك نْل ماغْتَسو ،تَغَطَّسو ُئ؟ قُمطتُب ا لَكم اآلنو

همبِاس.'  
١٧"ةوببي غَيتُ فقَعاِهللا، فَو تيي بلِّي فكُنْتُ ُأصسِ، وتُ ِإلَى الْقُدعجر فَقَاَل ِلي، ١٨. ثُم ،يحستُ الْمَأيرو

'اُخْر ،رِعنِّيَأسع تَكادلُوا شَهقْبي لَن ماال، َألنَّهسِ حالْقُد نم تُ، ١٩' .جبفََأج' ونلَمعي النَّاس ُؤالءه ،لَايوا مي
بِك نُونْؤمي ينالَّذ رِبَأضو جِنَأس ِلكَي ةادبالْع وتيتُ ِإلَى ببش٢٠َ. َأنِّي ذَه مد كفا سلَمكُنْتُ و ،طَفَانصا كهِيد
قَتَلُوه ينابِ الَّذيث ةاسرتُ بِحقُمو ،لَى ذَِلكقًا عافومو نَاكا هودجوا ِإلَى 'فَقَاَل ِلي، ٢١' .ميدعب لُكسُأرس ،بذْها

  "'.الشُّعوبِ اُألخْرى
َأزِْل هذَا : "ن قَاَل هذه الْعبارةَ، وعنْدها صرخُوا بَِأعلَى صوتهِموكَان الْجمهور يصغي ِإلَى بولُس ِإلَى َأ٢٢

  !"حرام َأن يعيشَ! الشَّخْص عن وجه اَألرضِ



٢٣اءوي الْهف ابالتُّر ونمريو ابِهِميبِث ونحلَويو خُونرصَأخَذُوا ي٢٤. والْقَاِئد رِإلَى فََأم ولُسْأخُذُوا بي بَِأن هنُودج 
الطَّرِيقَة هذبِه هدض خَ النَّاسراذَا صرِفَ ِلمعي ِلكَي وهوِبتَجسيو وهدلجي بَِأن اتيملتَع مطَاهَأعكَرِ، وسعالْم .

٢٥ ابِطِللض ولُسقَاَل ب ،وهدلجِلي وهدا مفَلَمودجوالْم" : يانوما روا شَخْصدلتَج بَِأن الْقَانُون لَكُم حمسْل يه
ما هذَا الَّذي كُنَّا سنَعملُه؟ : "فَلَما سمع الضابِطُ هذَا، ذَهب ِإلَى الْقَاِئد وَأخْبره وقَاَل٢٦" الْجِنْسية قَبَل محاكَمته؟

ذَا الرهةيالْجِنْس يانومُل ر٢٧!" جَألَهسو ولُسِإلَى ب الْقَاِئد ب؟: "فَذَهةيالْجِنْس يانومْل َأنْتَ رقُْل ِلي، ه "ابفََأج :
"م٢٨." نَعاِل: "فَقَاَل الْقَاِئدالْم نلَغٍ كَبِيرٍ مببِم ةيالْجِنْس هذلَى هلْتُ عصَأنَا ح".ولُسب هابتُ : " فََأجِلدو ا َأنَا فَقَدَأم

  ."فيها
٢٩ابِهوجتبِاس ينكَلَّفكَانُوا م ينالَّذ دتَعاِل ابي الْحفو . َأنَّه عِل مالسبِالس ولُسب دقَي َألنَّه هنَفْس الْقَاِئد جعانْزو

ةيالْجِنْس يانومر.  
٣٠َأرو عتَمجي َأن رَأمو ي الْغَدف هودلَّ قُيفَح ،ولُسب دض ودهالْي نم ةهجوالْم ةميقَةَ التُّهقرِفَ حعي َأن الْقَاِئد اد

  .ثُم َأخَذَ بولُس وَأحضره قُدامهم. رَؤساء الَْأحبارِ وكُلُّ الْمجلسِ اَألعلَى
 

 للمجلس خطاب بولس

٢٣  

وهنَا َأمر حنَانْيا ٢." َأيها اِإلخْوةُ، َأنَا عشْتُ ِلله بِضميرٍ صاِلحٍ ِإلَى هذَا الْيومِ: "فَنَظَر بولُس ِإلَى الْمجلسِ وقَاَل١
هلَى فَمع ولُسوا برِبضي بَِأن هامارِِ خُدبالَْأح سِئيفَقَاَل٣. رولُسب لَه " :ضيباِئطُ الْما الْحهاُهللا َأي كرِبضفَ ! يكَي

هْل تَشْتم رِئيس َأحبارِ : "فَقَاَل الْخُدام٤" تَجلس هنَا ِلتُحاكمني حسب الشَّرِيعة، ثُم تُخَاِلفُ الشَّرِيعةَ فَتَْأمر بِضربِي؟
  ."ال تَلْعن رِئيس شَعبِك: لَم َأكُن َأعلَم َأيها اِإلخْوةُ َأنَّه رِئيس الَْأحبارِ، َألن الْكتَاب يقُوُل: "سفََأجاب بول٥ُ" اِهللا؟
٦ييسالْفَر نم اآلخَر ضعالْبو ينيوقدالص نسِ ملجالْم اءضَأع ضعب َأن ولُسب ملا علَمسِ ولجي الْمى فنَاد ،ين

فَلَما قَاَل ٧." َأيها اِإلخْوةُ، َأنَا فَريسي ابن فَريسي، وَأنَا ُأحاكَم اآلن َألن عنْدي رجاء َأن الْموتَى سيقُومون: "وقَاَل
يوقدالصو ينييسالْفَر نيالفُ بالْخ قَعذَا، وهسلجالْم مانْقَسو ال ٨. ينو ،ةاميبِالْق نُونْؤمال ي ينيوقدالص َألن

  .بِالْمالِئكَة، وال بِاَألرواحِ، َأما الْفَريسيون فَيْؤمنُون بِكُلِّ هذَا
٩بِ الْفَرذْهالْم اءفُقَه ضعقَفَ بوو ،يدشَد اجيثَ هدحقَالُواوو ةدبِش ونتَجحَأخَذُوا يو يذَنْبٍ : "يس َأي ال نَجِد ننَح

فََأمر . وزاد الْخالفُ حتَّى خَافَ الْقَاِئد َأن يمزقُوا بولُس تَمزِيقًا١٠!" ربما كَلَّمه روح َأو مالك. في هذَا الرجِل
وفي اللَّيِل، جاء الْمسيح ووقَفَ بِجِوارِ بولُس ١١. وا ويخْطفُوه من بينهِم، ويْأخُذُوه ِإلَى الْمعسكَرِالْجنُود َأن ينْزِلُ

قَاَل لَهو" :ِئنسِ! اطْمي الْقُدتَ ِلي فا شَهِدا كَمومي رِلي ف دتَشْه َأن جِبي".  



  مؤامرة لقتل بولس

وكَان عدد الَّذين ١٣. لصبحِ تَآمر الْيهود معا وحرموا علَى َأنْفُسهِمِ اَألكَْل والشُّرب حتَّى يقْتُلُوا بولُسوفي ا١٢
 َأقْسمنَا يمينًا َأن ال نَْأكَُل نَحن: "فَذَهبوا ِإلَى رَؤساء الَْأحبارِ والشُّيوخِ وقَالُوا١٤. تَآمروا َأكْثَر من َأربعين رجال

ولُستَّى نَقْتَُل بًئا ح١٥. شَي َأنَّكُم ةجبِح كُمامقُد ولُسب رضحي سِ، َأنلجي الْماقبو َأنْتُم ،الْقَاِئد نوا ماُطْلُب ،فَاآلن
نَح نَكُونو ،هوعضوي مف يققَل تَحمع ونسِتُرِيدلجَل ِإلَى الْمصي َل َأنقَب هِلقَتْل يندتَعسم ن".  

١٦ولُسب رَأخْبكَرِ وسعِإلَى الْم بينِ، فَذَهرِ الْكَمبِخَب ولُسب ُأخْت ناب عمس١٧. و اطبالض دَأح ولُسى بعتَدفَاس
قَاَل لَهِإلَى ا: "و ذَا الشَّابخُذْ هبِه هخْبِري َأن رِيدًئا يشَي هنْدع َألن ،١٨." لْقَاِئدقَاَل لَهو ابِطُ ِإلَى الْقَاِئدالض فََأخَذَه :

" كخْبِري َأن رِيدًئا يشَي هنْدع َألن ،ذَا الشَّابه لَك رضُأح نِّي َأنم طَلَبو ولُسب جِيني السانعتَدسافََأخَذَ ١٩." بِه
َألَهسو بِه دانْفَرو هدي نم الشَّاب ي: "الْقَاِئدن؟ َأخْبِركنْداذَا عفَقَاَل٢٠." م" : رضتُح َأن نْكوا مطْلُبي َأن ودهتَّفَقَ الْيا

َل تَحمع ونرِيدي مَأنَّه ةجا بِحسِ غَدلجِإلَى الْم ولُسبهوعضوي مف يق٢١. ق ينعبَأر نم َأكْثَر َألن ،ملَه عمفَال تَس
 َأن ونرنْتَظي اآلن وندتَعسم مهو ،قْتُلُوهتَّى يح بالشُّرهِمِ اَألكَْل ولَى َأنْفُسوا عمرحينًا وكَم لُوا لَهمع منْها مداحو

  ."ال تَقُْل َألحد ِإنَّك َأخْبرتَني بِهذَا: "فَصرفَ الْقَاِئد الشَّاب وحذَّره وقَاَل لَه٢٢." لَبهمتُجِيب لَهم طَ
  إلى قيصرية نقل بولس

 ومَئتَي متَسلِّحٍ بِالْحرابِ، ِليذْهبوا َأعدا مَئتَي جنْدي وسبعين فَارِسا: "ثُم دعا الْقَاِئد اثْنَينِ من ضباطه وَأمرهما٢٣
اءسم ةعالتَّاس ةاعي السلَةَ فةَ اللَّيرِيصمِ ٢٤. ِإلَى قَياكا ِإلَى الْحاِلمَل سصي ِلكَي ولُسب هكَبرا يسا فَرضَأيو

كْسيلقُوُل٢٥." فمِ ياكالَةً ِإلَى الْحرِس كَتَباويه٢٦:  ف"نِإلَى: م ،اسيِليس وسيكُلُود : كْسيلف ةبِ الْفَخَاماحص
لَكنِّي وصلْتُ مع جنُودي . هذَا الرجُل قَبض علَيه الْيهود وكَانُوا علَى وشْك َأن يقْتُلُوه٢٧بعد التَّحية، . الْحاكمِ

منْهم َأنْقَذْنَاهويانومر ناطوم تُ َأنَّهملِإلَى ٢٨. ، َألنِّي ع فََأخَذْتُه ،هدض ماهشَكْو ببرِفَ سَأع َأن كُنْتُ ُأرِيدو
هِمسلج٢٩. ممتَهيدقع اِئَل تَخُصسلِّقَةٌ بِمتَعةَ ممالتُّه تُ َأندجى . فَوشَكْو نَاكتْ هسلَي نتَ َأوِ لَكوقُّ الْمتَحتَس هدض
نج٣٠. السةعربِس لَك لْتُهسِل، فََأرجالر دةً ضرَؤامم نَاكه تُ َأنملع وا . ثُممقَدي َأن ونَهتَّهِمي ينتُ الَّذرَأم قَدو

هدض متَهيقَض لَك".  
٣١اماَألو نُودفَنَفَّذَ الْجاتْرِسيبتَّى َأنْتح لُوا بِهصوِل وي اللَّيف مهعم ولُسَأخَذُوا بو ،متْ لَهيطي ُأعالَّت ي ٣٢. رفو

ةَ، َأعطَوا فَلَما وصَل الْفُرسان ِإلَى قَيصرِي٣٣. الْغَد تَركُوا الْفُرسان يذْهبون معه، ورجعوا هم ِإلَى الْمعسكَرِ
ولُسب وا لَهلَّمسمِ واكالَةَ ِإلَى الْحس٣٤. الروه ةوِالي َأي نَأَل مسالَةَ، وسالر ماكَأ الْحةَ. فَقَرييكيلك نم فَ َأنَّهرفَع .

 .ثُم َأمر بِحراسة بولُس في قَصرِ هيرودس." دكسَأسمع قَضيتَك عنْدما يجِيء الَّذين يشْتَكُون ض: "فَقَاَل٣٥
 



 أمام الحاكم فيلكس

٢٤  

وبعد خَمسة َأيامٍ نَزَل حنَانْيا رِئيس الَْأحبارِ ِإلَى قَيصرِيةَ ومعه بعض الشُّيوخِ ومحامٍ اسمه تَرتُلُّس، وشَكَوا ١
نَحن بِفَضلك نَتَمتَّع بِسالمٍ وافرٍ، : "فَلَما دعي بولُس، قَدم تَرتُلُّس الشَّكْوى َأمام فيلكْس فَقَاَل٢. الْحاكمِبولُس ِإلَى 

 بِيرِكنِ تَدسِإلَى ح ودعي ،الْبِالد هذرِ هِلخَي ي تَمالَّذ الحاِإلص ِإنالْف٣َو باحا صيكْسيلف ةذَا . خَامُل هنَقْب نفَنَح
. وِلكَي ال ُأطيَل الْكَالم علَيك، َأرجو َأن تَسمعنَا بِلُطْفك بِاخْتصار٤ٍ. كُلَّه بِالشُّكْرِ الْجزِيِل داِئما وفي كُلِّ مكَانٍ

٥يَل وشَاكالْم ببسَل يجذَا الرنَا هدجو نالَمِنَحالْع اءيعِ َأنْحمي جف ودهالْي نيب ابرطاالض يرث . طَاِئفَة يمعز وهو
فَجاء الْقَاِئد ٧. فَقَبضنَا علَيه وَأردنَا َأن نُحاكمه حسب عقيدتنَا. وحاوَل َأيضا َأن ينَجس بيتَ اِهللا٦النَّصارى، 

فَعنْدما . وَأمر خُصومه بَِأن يرفَعوا شَكْواهم ِإلَيك٨س، واستَخْدم معنَا الْعنْفَ وَأخَذَه من بينِ َأيدينَا، ِليسيا
 الْيهود علَى َأن هذَا الْكَالم ووافَقَ باقي٩." تَستَجوِبه َأنْتَ بِنَفْسك، يمكنُك َأن تَعرِفَ َأن شَكْوانَا ضده صحيحةٌ

يححص.  
َأنَا عارِفٌ َأنَّك تَحكُم هذه الْبِالد منْذُ سنين عديدة، ِلذَِلك ُأدافع عن : "فََأشَار الْحاكم ِإلَى بولُس ِليتَكَلَّم، فَقَاَل١٠

. َأن تَتَبين َأنِّي ذَهبتُ ِإلَى الْقُدسِ ِللْعبادة منْذُ ما ال يزِيد عنِ اثْنَي عشَر يوماهولَة يمكنُك بِس١١.  بِارتياحٍنَفْسي
١٢ف كَانٍ آخَرم ي َأيال فو ةادبالْع وتيي بف بالشَّع يرُأث اِهللا َأو تيي با فدُل َأحادي ُأجومي خُصنجِدي لَمي و

ينَةد١٣. الْمي اآلندا ضونَهمقَدي يى الَّتالشَّكْو ثْبِتُوا لَكي َأن منُهكمال ي١٤. و بساِئنَا حآب ِإلَه دبَأنِّي َأع دا َأشْهِإنَّم
اةري التَّوا فبِكُلِّ م نُأْؤمةٌ، وعبِد بَِأنَّه فُونَهصي يالَّذ الطَّرِيقاءكُتُبِ اَألنْبِيي اِهللا ١٥.  وف اءجالر ي نَفْسنْدعو

ِلهذَا َأبذُُل جهدي داِئما ِليكُون ضميرِي نَقيا َأمام اِهللا ١٦. مثُْل هُؤالء، وهو قيامةُ الْموتَى من صاِلحين وَأشْرارٍ
  .والنَّاسِ

١٧"ةدابِ عيغ دعبو ضعب مُأقَد ِلكَيو اءا ِللْفُقَرايدالْه ضعبِي بِلشَع رضتُ ُألحعجسِ، رنِ الْقُدع اتنَوس 
ي ولَم يكُن معي جمهور، وال سببتُ َأ. فَلَما وجدوني َأعمُل هذَا في بيت اِهللا، كُنْتُ قَد تَطَهرت١٨ُ. القَرابِينِ
لَكن كَان هنَاك بعض الْيهود من وِالية آسيا، كَان يجِب َأن يْأتُوا هم بَِأنْفُسهِم َأمامك ويقَدموا ١٩. فَوضى

م َأن يقُولُوا ما هو الذَّنْب َأو هُؤالء الْموجودون هنَا، هْل في ِإمكَانه٢٠ِ! شَكْواهم لَو كَان عنْدهم شَيء ضدي
: ِإال طَبعا هذَا اَألمر الَّذي َأعلَنْتُه وَأنَا واقفٌ بينَهم وقُلْت٢١ُالَّذي وجدوه في لَما حوكمتُ َأمام الْمجلسِ اَألعلَى؟ 

  ."لْموتَى سيقُومونَأنْتُم تُحاكمونَني الْيوم َألنِّي ُأْؤمن َأن ا
عنْدما يحضر الْقَاِئد ِليسياس : "وكَان فيلكْس عنْده معرِفَةٌ جيدةٌ عن طَرِيق عيسى، فََأنْهى االجتماع وقَاَل٢٢

كتيي قَضف كُمَأح٢٣." سرتَ الْحتَح ولُسفَظَ بحي ابِطَ َأنالض رَأمو حمسي َأنو ،ةيرالْح ضعب هيطعي َأنو ،ةاس
وهمخْديو وهورزي َأن قَاِئهدَألص.  



  أمام فيلكس ودروسال

فَكَلَّمه بولُس .  ِإلَيهفَاستَدعى بولُس واستَمع. وبعد عدة َأيامٍ جاء فيلكْس ومعه دروسال زوجتُه وهي يهودية٢٤ٌ
: وبينَما بولُس يتَحدثُ عنِ الصالحِ والْعفَّة ويومِ الدينِ خَافَ فيلكْس وقَاَل لَه٢٥. عنِ اِإليمانِ بِالْمسيحِ عيسـى

"ي اآلنكْفذَا يه !َأس بنَاسقْتَ الْمالْو ا َأجِدمنْدعو بذْهايكع٢٦." تَد ةً، ِلذَِلكشْور ولُسب هيطعي و َأنجري كَانو
هعثُ مدتَحيا ويركَث يهعتَدسيُل وسري كَان.  

٢٧تُوسفُس وسيكرب هماس آخَر ماكح كْسيلف كَانم اءج نَتَانِ، ثُمتْ سرمو .َأن كْسيلف ادَأرو ،ودهالْي يضري 
  .فَتَرك بولُس في السجنِ

 

 فستوس أمام الحاكم

٢٥  

فَجاء ِإلَيه رَؤساء الَْأحبارِ وقَادةُ ٢. وبعد وصوِل فُستُوس ِإلَى الْوِالية بِثَالثة َأيامٍ، صعد من قَيصرِيةَ ِإلَى الْقُدس١ِ
شَكَوو ودهالْيلَه ولُسينًا ٣. ا بكَم وا لَهعضو مسِ، َألنَّهِإلَى الْقُد ولُسَل بسرفَي مهيضري احٍ َأنبِِإلْح نْهوا مطَلَبو

ي الطَّرِيقف قْتُلُوه٤. ِليتُوسفُس مهابنَ: "فََأجِإلَى ه جِعاَأنَا رةَ، ورِيصي قَيف وزجحم ولُساالبح ي ٥. اكعم ْأتِلي
  ."بعض قَادتكُم ويقَدموا الشَّكْوى ضد الرجِل هنَاك ِإن كَان مذْنبا

لْقَضاء وَأمر وفي الْغَد جلَس علَى منَصة ا. وقَضى فُستُوس عنْدهم ثَمانيةَ َأو عشَرةَ َأيامٍ، ثُم نَزَل ِإلَى قَيصرِية٦َ
هامقُد ولُسارِ بضةً ٧. بِِإحيرى خَطوا شَكَاومقَدسِ، والْقُد نلُوا منَز ينالَّذ ودهالْي اطَ بِهَأح ،ولُسَل بصا وفَلَم

َأنَا لَم َأرتَكب َأي ذَنْبٍ ضد عقيدة الْيهود وال : "اَلفَدافَع بولُس عن نَفْسه وق٨َ. كَثيرةً ضده لَم يقْدروا َأن يثْبِتُوها
رصقَي دال ضاِهللا و تيب د٩." ضولُسفَقَاَل ِلب ودهالْي يضري َأن رِيدي كَان تُوسفُس نلَكو" : َأن دتَعسْل َأنْتَ مه

َأنَا اآلن واقفٌ َأمام : "َأجاب بولُس١٠" ون محاكَمتُك في هذه الشَّكَاوى قُدامي هنَاك؟تَذْهب ِإلَى الْقُدسِ، فَتَكُ
اكَمُأح َأن جِبثُ ييح رصقَي ةكَمحا. مديذَا جه لَمَأنْتَ تَعو ،ءي شَيف ودهالْي دض بُأذْن كُنْت١١ُ. َأنَا لَم لَوو قَد 

توالْم نم برا كُنْتُ َأهتَ، موقُّ الْمتَحسًئا يتُ شَيتَكَبار . رغَي ودهالْي ا ِإلَيههجوي يالَّت مالتُّه هذكَانَتْ ه ا ِإنَأم
هِمي ِإلَينلِّمسي َأن دقُّ َألححال ي ِإذَن ،ةيححص .يقَض عافَأنَا ررصي ِإلَى قَي١٢!" ت ثُم يهاوِنعم عم تُوسفُس رتَشَاوو

  !"ِإلَى قَيصـر رفَعتَ قَضيتَك، فَِإلَى قَيصـر تَذْهب: "قَاَل
  أغريباس وبرنيس

١٣رِيصِإلَى قَي يسنبِر هعمو اسَأغْرِيب كلالْم اءج ،يلَةامٍ قَلَأي دعبوتُوسلَى فُسا علِّمسا ١٤. ةَ ِليامَأي نَاكا هَأقَامو
قَاَل لَهو ولُسةَ بيقَض كللَى الْمع تُوسفُس ضرةً، فَعيرونًا: "كَثجسم كْسيلف كَهنَا تَرٌل هجر دوجا ١٥. يلَمو

فَقُلْتُ لَهم ِإنَّه لَيس من ١٦. ء الَْأحبارِ وشُيوخُ الْيهود وطَلَبوا َأن َأحكُم علَيهذَهبتُ ِإلَى الْقُدسِ اشْتَكَى ضده رَؤسا
 دريو هنَفْس نع عافدةَ ِليصالْفُر يطُأعال، وَأو هومخُص هاجِإال ِإذَا و دلَى َأحوا عكُمحي انِ َأنومالر ةادلَى عع



فَجاءوا معي ِإلَى هنَا، وبِدونِ تَْأخيرٍ جلَستُ في الْغَد علَى منَصة الْقَضاء وَأمرتُ بِِإحضارِ ١٧. الشَّكَاوى
ِإنَّما قَام بينَهم وبينَه جِداٌل عن ١٩. فَلَما قَام خُصومه ِليتَكَلَّموا، لَم يذْكُروا َأي تُهمة مما كُنْتُ َأتَوقَّعه١٨. الرجِل

يح قُوُل ِإنَّهي ولُسبـى ويسع هماتَ اسشَخْصٍ م نعو هِمين٢٠. د ولُسَألْتُ بسرِ، وي اَألمقِّقُ ففَ ُأحتُ كَيرفَح
لَكنَّه رفَع قَضيتَه ِإلَى ٢١. كُون محاكَمتُه في هذه الشَّكَاوى هنَاكِإن كَان علَى استعداد َأن يذْهب ِإلَى الْقُدسِ فَتَ

رصِإلَى قَي اِلهسِإر نم كَّنَأتَم فَظَ ِإلَى َأنحي تُ بَِأنرا، فََأميهف نْظُررِ ِليصالْقَي اللَة٢٢." ج اسفَقَاَل َأغْرِيب
تُوسَلَأنَا : "ِلفُسجذَا الره عمَأس َأن بي ُأحنَفْس ".ابفََأج" :هعما تَسغَد".  

٢٣ ونكَرِيسةُ الْعا الْقَادميطُ بِهحاعِ يمتةَ االسخَال قَاعدبٍ فَخْمٍ، وكوي مف يسنبِرو اسَأغْرِيب اءج ي الْغَدفو
ينَةدالْم اءظَمعو .رَأموولُسارِ بضبِِإح تُوس٢٤.  فُستُوسفَقَاَل فُس" : رِيناضا كُلَّ الْحيو ،اسَأغْرِيب كلا الْمهَأي

انُوا معنَا هنَا، هذَا الرجُل الَّذي تَرونَه شَكَاه ِإلَي الشَّعب الْيهودي كُلُّه في الْقُدسِ وهنَا في قَيصرِيةَ، وكَ
لَكنَّه رفَع قَضيتَه ِإلَى . َأما َأنَا فَوجدتُ َأنَّه لَم يعمْل شَيًئا يستَحقُّ الْموت٢٥َ. يصرخُون َأنَّه ال يجِب َأن يبقَى حيا

ي شَيء واضح َأكْتُبه عن موضوعه ِإلَى جاللَة لَكن لَيس عنْد٢٦. جاللَة الْقَيصرِ، فَقَررتُ َأن ُأرسلَه ِإلَى روما
ِلذَِلك َأحضرتُه َأمامكُم جميعا، وخَاصةً َأمامك َأنْتَ َأيها الْملك َأغْرِيباس، حتَّى ِإذَا نَظَرنَا في قَضيته، . الْقَيصرِ

ها َأكْتُبم َألنِّي َأظ٢٧ُ. َأجِدهدةَ ضهجوالْم مالتُّه ددُأح َأن ونجِينًا دَل سسُأر قُوِل َأنعرِ الْمغَي نم َأنَّه ن".  
  

 أغريباس أمام الملك

٢٦  

١ولُسِلب اسفَقَاَل َأغْرِيب" :كنَفْس نع عافتُد َأن لَك حمنَس ".َأ ددبو هدبِي ولُسب فَقَاَلفََأشَار ه٢: فَاع" كلا الْمهَأي
ودهى الْيلَى شَكَاوع دَأرو ،موالْي كامي َأمنَفْس نع عافُأد ا َأنيدعي سنَفْس تَبِرِإنِّي َأع ،اس٣. َأغْرِيب َأنَّكةً وخَاص

  .ِلذَِلك فَِإنِّي َأرجو َأن تَسمعني بِصبرٍ. موجودة بينَهمتَعرِفُ جيدا كُلَّ عادات الْيهود واالخْتالفَات الْ
فَهم يعرِفُونَني ٥. كُلُّ الْيهود يعرِفُون سيرتي منْذُ كُنْتُ طفْال، ويعرِفُون نَشَْأتي في بلَدي وعيشَتي في الْقُدسِ"٤

واآلن ٦. رادوا، يمكنُهم َأن يشْهدوا َأنِّي كُنْتُ َأتْبع َأضيقَ مذَاهبِ ديننَا َأي كُنْتُ فَريسياوِإن َأ. منْذُ وقْت طَوِيٍل
 قَباِئلُنَا االثْنَتَا وهو الْوعد الَّذي تَرجو٧. َأنَا ُأحاكَم بِسببِ الرجاء الَّذي عنْدي في َأن يحقِّقَ اُهللا وعده آلباِئنَا

وبِسببِ هذَا الرجاء َأيها الْملك، يشْتَكي الْيهود . عشْرةَ َأن يتَحقَّقَ بينَما هم يعبدون اَهللا بِمواظَبة نَهارا ولَيال
  ِلماذَا ال تُصدقُون َأن اَهللا يقيم الْموتَى؟٨. ضدي

ونَفَّذْتُ هذَا ١٠. نَا نَفْسي كُنْتُ مقْتَنعا َأنَّه يجِب َأن َأعمَل كُلَّ ما في ِإمكَاني ُألعارِض اسم عيسـى النَّاصرِيَأ"٩
وعنْدما كَان يحكُم . في الْقُدسِ بِتَفْوِيضٍ من رَؤساء الَْأحبارِ، ووضعتُ كَثيرِين من َأتْباعِ عيسى في السجنِ



وكَثيرا ما ذَهبتُ ِإلَى بيوت الْعبادة ١١. الْمجلس علَى َأحدهم بِاِإلعدامِ، كُنْتُ ُأعطي صوتي بِالْموافَقَة علَى الْحكْمِ
  .عصبِي ضدهم َأن ذَهبتُ ِإلَى مدنٍ خَارِج بِالدنَا ِلكَي َأضطَهِدهموبلَغَ تَ. ُألعذِّبهم وُأحاوَِل َأن ُأجبِرهم علَى الْكُفْرِ

وبينَما َأنَا في ١٣. وفي ِإحدى هذه اَألسفَارِ، كُنْتُ ذَاهبا ِإلَى دمشْقَ بِتَفْوِيضٍ وتَوكيٍل من رَؤساء الَْأحبارِ"١٢
. ملك، رَأيتُ عنْد الظُّهرِ نُورا من السماء َأسطَع من نُورِ الشَّمسِ َأنَار حوِلي وحوَل َأصحابِيالطَّرِيق، َأيها الْ

ا تَضطَهِدني؟ ِلماذَ! شَاوُل يا! شَاوُل يا'وسمعتُ صوتًا يقُوُل ِلي بِاللُّغَة الْعبرِية، . فَسقَطْنَا كُلُّنَا علَى اَألرض١٤ِ
نْخَاسالْم فُستَر َأن كلَيع بع١٥' .ص ،َألْتُه؟'فَسدياسَأنْتَ ي نم ' ،ابفََأج'هطَهِدي َأنْتَ تَضـى الَّذيس١٦. َأنَا ع قُم

كلَيلَى رِجفْ عقو .ذا ِلهدشَاها ومخَاد لَكعَأج ِلكَي تُ لَكرَأنَا ظَه نا مرِهِلغَيو ،ا اآلنيهي فاني تَرا الَّتْؤيالر ه
ا لَكهُأظْهِري سَؤى الَّتى١٧. الروبِ اُألخْرالشُّع نمو بِكشَع نم ذُكُأنْقسو . هِمِإلَي لُكس١٨فََأنَا ُأر ،مونَهيع ِلتَفْتَح

ورِ، ومن سيطَرة الشَّيطَانِ ِإلَى اِهللا، ِلكَي ينَالُوا مغْفرةَ الذُّنُوبِ ونَصيبا مع الَّذين هم وتُرجِعهم من الظَّالمِ ِإلَى النُّ
  '.مخَصصين ِلي بِاِإليمانِ بِـي

فَدعوتُ َأوال َأهَل دمشْقَ، ثُم َأهَل الْقُدسِ، ثُم ٢٠. وِلهذَا َأيها الْملك َأغْرِيباس، لَم ُأعاند هذه الرْؤيا السماِئيةَ"١٩
كُلَّ منْطَقَة يهوذَا، ثُم اَألجانب َأيضا، وقُلْتُ لَهم َأن يتُوبوا ويرجِعوا ِإلَى اِهللا ويقُوموا بَِأعماٍل تَدلُّ علَى َأنَّهم تَابوا 

وِلكن اَهللا ساعدني ِلحد ٢٢. لسبب َأن الْيهود َأمسكُوني في بيت اِهللا وحاولُوا َأن يقْتُلُونيوهذَا هو ا٢١. فعال
اءولَى السيمِ عظِللْعو يطسِللْب دَأشْهنَا وفٌ هاقَأنَا و ِلذَِلكمِ، ووا. الْيم رًئا غَيَأنَا ال َأقُوُل شَي اءاَألنْبِي نْهقَاَل ع 

ِإن الْمسيح يتََألَّم، ويكُون َأوَل من يقُوم من الْموت، ويبشِّر شَعبه والشُّعوب اُألخْرى ٢٣. وموسى ِإنَّه سيحدثُ
  ."بِالنُّورِ

٢٤بَِأع احصو هفَاعي دف ولُسب تُوسفُس نَا قَاطَعهوهتولَى ص" :ولُسا بي نُونجَأنْتَ م ! كلْمِ َأفْقَدي الْعف كرحتَب
قْلَك٢٥!" عولُسب هابقُوٌل: "فََأجعمو يححص ا َأقُولُهْل مب ،تُوسفُس ةالْفَخَام باحا صنُونًا يجتُ م٢٦. َأنَا لَس ِإن

هذلْمٍ بِهلَى عع كلالْمةاحربِكُلِّ ص هُأكَلِّم ي َأنكَاني ِإمفورِ، واُألم  . هذه نم ءشَي هلَيخْفَى عال ي َأنَّه تََأكِّدفََأنَا م
ةمظْلم ةاوِيي زثْ فدتَح ا لَمورِ َألنَّه٢٧. اُألماسَأغْرِيب كلا الْمهَأي اءبِاَألنْبِي نْل تُْؤمهنتُْؤم ارِفٌ َأنَّك؟ َأنَا ع "!

٢٨ولُسِلب اسا؟: "فَقَاَل َأغْرِيبييحسم يرَأص ي بَِأننعتُقْن َأن نُككميرِ يالْقَص قْتذَا الْوي هف َأن ْل تَظُنه "
٢٩ولُسب ابفََأج" :و و اَهللا لَكعطَوِيٌل، ِإنِّي َأد َأو يرقْتٌ قَصي، وثْلوا ميرتَص َأن موي الْيونعمسي ينيعِ الَّذمِلج

ودالْقُي هذونِ هبِد نلَك٣٠." ومهعم وناِلسالْجو يسنبِرو ماكالْح هعم قَامو ،كلالْم ٣١. فَقَام ةالْقَاع نوا مجخَرو
وقَاَل َأغْرِيباس ٣٢." هذَا الرجُل لَم يعمْل شَيًئا يستَحقُّ الْموتَ َأو حتَّى السجن ":وهم يقُولُون بعضهم ِلبعضٍ

تُوسِلفُس" :رصِإلَى قَي تَهيقَض فَعر قَد كُني لَم لَو ،هاحرطْلَقَ سي َأن نكمي ُل كَانجذَا الره".  
 



 إلى روما

٢٧  

فَسلَّموا بولُس وبعض الْمسجونين اآلخَرِين ِإلَى ضابِط بِرتْبة قَاِئد مَئة . رر َأن نُسافر في الْبحرِ ِإلَى ِإيطَاِلياوتَق١َ
جِهةً ِإلَى بعضِ الْموانِئ علَى شَاطِئ وركبنَا سفينَةً من َأدراميتَ مت٢َّ. اسمه يوِليوس، ينْتَمي ِإلَى كَتيبة الْقَيصرِ

  .وكَان معنَا رِستُركي الْمقدوني الَّذي من تَسالُونْكي. وِالية آسيا وَأبحرنَا
ح لَه َأن يزور َأصدقَاءه في صيدا وكَان يوِليوس يعامُل بولُس معاملَةً طَيبةً، فَسم. وفي الْغَد وصلْنَا ِإلَى صيدا٣

هِإلَي تَاجحا يم منْهنَاَل مى٤. ِليةً ُأخْررنَا مرحَأب نَاكه نمِئ . واطشَو نبِ منَا بِالْقُرافَرنَا سدكَانَتْ ض يحالر َألنو
صرقَاب٥ِ. قُبي مرِ الَّذحِإلَى الْب ةَثُميِليك ةي وِاليا فيرم ينَاءلْنَا ِإلَى مصوةَ وييلفمبةَ وييكيلابِطُ ٦. َل كالض دجفَو

الْجهد اقْتَربنَا من وسافَرنَا بِبطْء عدةَ َأيامٍ، وب٧ِ. هنَاك سفينَةً من اِإلسكَنْدرِية متَّجِهةً ِإلَى ِإيطَاِليا، فََأركَبنَا فيها
سيدنِئ كقَابَِل . شَاطرِيتَ مك ةزِيرِئ جاطشَو نبِ منَا بِالْقُرافَرفَس ،نَاكه يسنُر َأن نتْنَا منَعم يحالر نلَك

  .بِالْقُربِ من مدينَة لَساِئيةَوبِصعوبة وصلْنَا ِإلَى مكَانٍ اسمه الْمواني الْحسنَةُ ٨. سلْمونَةَ
فََأنْذَرهم بولُس . وبِذَِلك ضاع منَّا وقْتٌ طَوِيٌل، وَأصبح السفَر في الْبحرِ خَطرا َألن الْوقْتَ كَان بعد الصيام٩ِ

خُطُورةٌ وخَسارةٌ عظيمةٌ، ال علَى السفينَة وحمولَتها فَقَطْ، بْل َأيها الرجاُل، ِإنِّي َأرى َأن سفَرنَا فيه "١٠: وقَاَل
لَكن الضابِطَ ماَل ِإلَى كَالمِ قَاِئد السفينَة وكَالمِ صاحبِها ولَم يعط نَصيحةَ بولُس َأهميه ١١." علَى َأرواحنَا َأيضا

اء ال يصلُح ِلقَضاء فَصِل الشِّتَاء هنَاك، فَقَررت اَألغْلَبِيةُ َأن نُكَمَل السفَر، علَى َأمِل َأن نَصَل وكَان الْمين١٢َ. 
نَاكه الشِّتَاء ينَقْضريتَ وي كف كْسينف ينَاءِإلَى م .بِينُوبِ الْغَرلَى الْجلُّ عطي ينَاءذَا الْمهوبِياِل الْغَرالشَّمو . 

 العاصفة

١٣ نبِ موا بِالْقُررحَأباةَ وسروا الْمفَعفَر ،ونرِيدا ينَالُوا م مةُ َأنَّهارحالْب نُوبِ، فَظَنالْج نيفَةٌ مخَف تْ رِيحبهو
فَانْدفَعت ١٥.  اسمها الشَّماِليةُ الشَّرقيةُ، جاءتْ من الْجزِيرةلَكن بعد قَليٍل هبتْ رِيح عاصفَة١٤ٌ. ساحِل كرِيتَ

يحالر تُقَاوِم ا َأننْهكمي لَمينَةُ وفى. السدرِ هلَى غَيوقُنَا عتَس يحالرنَا ولَمتَس١٦. فَاس ةزِيرج نبِ منَا بِالْقُرررمو
ماس ةيرغصاةالنَّج قَارِب ننَُؤم َأن ةوبعكَنَنَا بِصَأما، وا كُودَل ١٧. هواَل حبطُوا الْحبر ثُم ،ينَةفِإلَى الس وهفَعفَر

راع وتَركُوا السفينَةَ تَنْساقُ علَى وخَافُوا َأن نَصطَدم بِالساحِل الرملي عنْد سرتس، فََأنْزلُوا الشِّ. السفينَة ِلتَْأمينها
واشْتَدتْ علَينَا الْعاصفَةُ جِدا، حتَّى ِإنَّه في الْيومِ التَّاِلي َأخَذَ الْبحارةُ يرمون حمولَةَ السفينَة ِإلَى ١٨. هذه الْحاِل

ومرتْ َأيام كَثيرةٌ لَم نَر فيها الشَّمس وال النُّجوم، ٢٠.  َأدوات السفينَة بَِأيديهِموفي الْيومِ الثَّاِلث رموا١٩. الْبحرِ
اةي النَّجٍل فنَا كُلَّ َأما قَطَعيرتَّى ِإنَّنَا َأخح ،نْفبِع بفَةُ تَهاصالْع ترتَماسو.  

َأيها الرجاُل، كَان : "متَنَعوا عن تَنَاوِل الطَّعامِ مدةً طَوِيلَةً، فَوقَفَ بولُس بينَهم وقَاَلوكَان الْمسافرون قَد ا٢١
ةارالْخَسذَا الْخَطَرِ وه نوا ملَمرِيتَ، فَتَسكُوا كال تَتْري وتيحلُوا بِنَصمتَع َأن جِبَأطْل٢٢ُ. ي نِّي اآلنلَكو نْكُمم ب



طَّمتَتَحا سهدحينَةَ وفالس ِإال َأن ،نْكُمم دَأح فْقَدي ِئنُّوا، فَلَنتَطْم اِهللا ٢٣. َأن نْدع نم الكي مناءةَ جياضلَةَ الْمفَاللَّي
 هدبَأعو ي لَهي َأنْتَمقَاَل ِلي، ٢٤الَّذفَال'و ،ولُسا بال تَخَفْ يرصقَي امفُ َأمتَق َأنَّك ديعِ .  بماةَ جياُهللا ح كبهو قَدو

كعم رِينافس٢٥' .الْممتيس هكَالم بِاِهللا َأن اني ِإيمنْداُل، َأنَا عجا الرهِئنُّوا َأيى ٢٦. فَاطْمدِإلَى ِإح عفنَنْد َأن دفَالب
  ."الْجزرِ
  م السفينةتحط

وفي اللَّيلَة الرابِعةَ عشْرةَ، وكَانَت الرياح مازالَتْ تَسوقُنَا في بحرِ َأدرِيا، ظَن الْبحارةُ عنْد منْتَصف اللَّيِل ٢٧
رالْب نم ونقْتَرِبي م٢٨. َأنَّهينعبَأر وهدجوو اءقَ الْمموا عى فَقَاسةً ُأخْرروا مقَاس ةيرقَص ةفَتْر دعبا، وتْرم 
فَخَافُوا َأن نَصطَدم بِالصخُورِ، فَرموا من مَؤخَّرِ السفينَة َأربع مراسٍ وهم يرجون َأن ٢٩. فَوجدوه ثَالثين متْرا

حبالص طْلَعة٣٠ُ. يارحالْب ادَأرو ونرِيدي ممِ َأنَّهعلَى زرِ عحِإلَى الْب اةالنَّج لُوا قَارِبفََأنْز ،ينَةفالس نوا مبرهي َأن 
ةمقَدالْم ني ماسرضِ الْمعاَل ب٣١. ِإنْزنُودالْجو ابِطِللض ولُسفَقَاَل ب" :ينَةفي السف ُؤالءقَ هبي لَم ِإن نَكُمكمي فَلَن 

وقَبَل الْفَجرِ، طَلَب بولُس منْهم كُلِّهِم َأن ٣٣. فَقَطَع الْجنُود حباَل الْقَارِبِ وتَركُوه يسقُطُ في اُلْماء٣٢." َأن تَنْجوا
مقَاَل لَهْأكُلُوا وي: "يف َأنْتُمو شَرع ابِعالر موالْي وذَا هًئاهتَْأكُلُوا شَي امٍ، فَلَمبِال طَعو رتَمسقُّبٍ م٣٤.  تَر َأن وكُمجَأر

كُماتذَا ِلنَجِإلَى ه ونتَاجتَح امِ، َأنْتُمالطَّع ضعتَْأكُلُوا ب .هْأسر نةً مرشَع نْكُمم داحو دفْقي لَنذَا، ٣٥" وا قَاَل هلَمو
اَأخَذَ خُبيعمج مهاماَهللا قُد شَكَرا وْأكُُل. زَأ يدبو همقَس ام٣٦ِ. ثُمالطَّع ضعلُوا بتَنَاوو ،مَأنُّوا كُلُّه٣٧. فَاُطْم كَانو

  .فِّفُوا عنِ السفينَةوبعدما شَبِعوا، رموا الْقَمح في الْبحرِ ِلكَي يخ٣٨َ.  شَخْصا٢٧٦السفينَة عددنَا في 
٣٩روا الْبزيمي ةُ َأنارحرِ الْبقْدي لَم ،ارالنَّه ا طَلَعلَمو .يلمٌئ رشَاط ا لَهيجا خَلَأور منَّهوا . لَكفَعدي وا َأنرفَقَر

كَنَأم ِإن هينَةَ ِإلَيف٤٠. الس ياسروا الْمرِفَقَطَعحي الْبقُطُ فا تَسكُوهتَربِطُ . وي تَراَل الَّتبلُّوا الْحح قْتي نَفْسِ الْوفو
لَكن السفينَةَ انْدفَعتْ ِإلَى تَلٍّ رملي واصطَدمتْ ٤١. الدفَّةَ، ورفَعوا الشِّراع اَألمامي ِللريحِ واتَّجهوا نَحو الشَّاطِئ

اجِ. بِهواَألم نْفع نم طَّمتَحي َؤخَّرَأخَذَ الْمو ،كرتَحال ي يقبو مقَدالْم زفَانْغَر.  
ذَ بولُس، لَكن الضابِطَ َأراد َأن ينْق٤٣. فََأراد الْجنُود َأن يقْتُلُوا الْمساجِين ِلَئال يسبحوا ِإلَى الشَّاطِئ ويهربوا٤٢

مهدقَص يذتَنْف نم مهنَعِئ. فَموا ِإلَى الشَّاطجخْريال ووا َأوزقْفي َأن ةاحبلَى السع رِينالْقَاد ر٤٤. فََأم مهعتْبي ثُم
  . الْجميع ِإلَى الْبر ساِلمينوبِهذَا وصَل. الْباقُون علَى َألْواحٍ من السفينَة َأو علَى حطَامها

  
 في مالطة

٢٨  

وعاملَنَا َأهلُها بِلُطْف غَيرِ عادي، فَرحبوا بِنَا وَأوقَدوا لَنَا ٢. ولَما وصلْنَا، عرفْنَا َأن اسم الْجزِيرة هو مالْطَة١ُ
وجمع بولُس بعض الْحطَبِ ورماه في النَّارِ، فَخَرجتْ حيةٌ دفَعتْها ٣. رِدانَارا َألن الطَّقْس كَان ممطرا وبا



هدلَّقَتْ بِيتَعةُ، واررض٤ٍ. الْحعِلب مهضعقَاَل ب ،هدلَّقَةً بِيعةَ ميالْح ةزِيرُل الْجَأى َأها رفَلَم" :ذَا الره َأن دَل البج
. لَكن بولُس نَفَض الْحيةَ في النَّارِ ولَم يمسه َأذًى٥." قَاتٌل، فَمع َأنَّه نَجا من الْبحرِ، ال يسمح لَه الْعدُل بَِأن يعيشَ

هم بعدما انْتَظَروا طَوِيال ورَأوا َأنَّه لَم يحدثْ لَه شَيء، وكَان النَّاس يتَوقَّعون َأن يتَورم َأو يسقُطَ ميتًا فَجَأةً، لَكن٦َّ
ِإلَه قَالُوا ِإنَّهو مهْأيوا ررغَي.  

٧ةزِيرالْج ماكح وسوبِلْيا بكُهلمقُوٌل يكَانِ حالْم نبِ مكَانَتْ بِالْقُرَأ. وو ،ارِهي دلَنَا فتَقْبافَتَنَا ثَالثَةَ فَاسيض مكْر
وكَان َأبوه مرِيضا في الْفراشِ، يعاني من الْحمى واِإلسهاِل الدموِي، فَزاره بولُس ودعا اَهللا من َأجله ٨. َأيامٍ

شَفَاهو هلَيع هيدي عضو٩. وهِإلَي اءذَا، جثَ هدا حفَلَمنَالُوا الشِّفَاءو ةزِيري الْجى فضرونَا ١٠.  كُلُّ الْممفََأكْر
هِإلَي تَاجا نَحنَا مطَونَا َأعيلحر نْدعا، ويركَث. 

 إلى روما من مالطة

١١ مسا رهلَيع ةرِيكَنْداِإلس نم ينَةفي سنَا فرحرٍ َأبَأشْه ثَالثَة دعبنِ"ويَأمنِ التَّويَل " اِإللَهتْ فَصقَض كَانَتْ قَدو
ثُم َأبحرنَا من هنَاك حتَّى ١٣. ووصلْنَا ِإلَى مدينَة سيراكيوس وقَضينَا فيها ثَالثَةَ َأيام١٢ٍ. الشِّتَاء في مالْطَةَ

ونيرِيغ ينَةدلْنَا ِإلَى مصو .ي الْيفوِليويوطِإلَى ب مِ الثَّاِلثوي الْيلْنَا فصو ةٌ، ثُمنُوبِيج تْ رِيحبمِ التَّاِلي هو .
وسمع اِإلخْوةُ ١٥. وبِهذَا ذَهبنَا ِإلَى روما. ووجدنَا هنَاك بعض اِإلخْوة، فَطَلَبوا منَّا َأن نَقْضي معهم ُأسبوعا١٤
فَلَما رآهم بولُس، شَكَر اَهللا . اك بِوصوِلنَا، فَسافَروا ِإلَى ساحة َأبيوس وِإلَى الْحوانيت الثَّالثَة الستقْباِلنَاهنَ

عتَشَج١٦. وم نْزٍِل خَاصي مف يمقي َأن ولُسابِطُ ِلبالض حما، سوملْنَا ِإلَى رصا ولَموهسرحي يالَّذ ينْدالْج ع.  
  في روما

يا اخْوتي، َأنَا لَم َأفْعْل شَيًئا ضد : "فَلَما اجتَمعوا قَاَل لَهم. وبعد ثَالثَة َأيامٍ، استَدعى بولُس قَادةَ الْيهود معا١٧
ذَِلك عماِئنَا، وآب اتادع دض بِنَا َأوشَعينيانومي ِإلَى الرونلَّمسسِ وي الْقُدف لَيوا عضي ١٨.  قَبقَّقُوا ففَح

لَكن الْيهود عارضوا، ١٩. موضوعي وَأرادوا َأن يطْلقُوا سراحي، َألنِّي غَير مذْنبٍ بَِأي جرِيمة تَستَحقُّ الْموتَ
فَلهذَا السببِ طَلَبتُ َأن َأراكُم ٢٠. لَكن هذَا ال يعني َأنِّي َأشْكُو ُأمتي. رفَع قَضيتي ِإلَى قَيصرفَاضطُرِرتُ َأن َأ

كُمُأكَلِّماِئيَل. وري ِإسنب اءجبِ رببِس لَةلْسالس هذبِه دقَيَأنَا م".  
٢١وهفََأجاب" :تَص لَم نونَا نَحخْبِري لَم نَاكه نوا ماءج ينةُ الَّذاِإلخْوو ،كوذَا بِشَْأنهي نْطَقَةم ناِئَل مسةُ رلْنَا َأي

نْكع يءدر ء٢٢. بِشَيه دض اءَأشْي قُولُونكَانٍ يي كُلِّ مف النَّاس َألن ،كاءآر عمنَس َأن نَّنَا نُرِيدبِلَكذْهذَا الْم".  
٢٣ونيركَث ونآخَر مهعمو نْزِِلهوا ِإلَى ماءجو ،ددحمٍ موفَي ي ولُسقَابِلُوا بي اتَّفَقُوا َأناحِ ِإلَى . وبالص نم مثَهدفَح

هعقْني َل َأناوحاِهللا، و لَكَةمقَاِئقَ مح ملَه حشَرو اءسفَ الْمحصى ووساةَ مرا تَومتَخْدسـى، ميسع الَةبِرِس م
اء٢٤. اَألنْبِينْؤمي َأن اآلخَر ضعالْب فَضرو ،هبِكَالم مهضعب ٢٥. فَاقْتَنَع رِفُوننْصَأخَذُوا يو منَهيا بيمفَاخْتَلَفُوا ف

ملَه ولُسا قَاَل بمدعقَ: "بدا، صيِإشَع انِ النَّبِيسبِل اِئكُما قَاَل آلبلَم وسالْقُد وحبِ '٢٦ الرذَا الشَّعِإلَى ه بذْها
نِ َألن قَلْب هذَا الشَّعبِ تَقَسى، وآذَانَهم ثَقُلَتْ ع٢٧. مهما سمعتُم ال تَفْهمون، ومهما نَظَرتُم ال تَرون: وقُْل



مهيفََأشْف وا ِإلَيجِعرفَي ،وا بِقُلُوبِهِممفْهيو ،هِموا بِآذَانعمسيو ،هِمونيا بِعورِلَئال ي ،مونَهيوا عضَأغْمعِ، ومالس. '
٢٨و ،ودهرِ الْيِإلَى غَي اتَهَل نَجساَهللا َأر رِفُوا َأنتَع َأن ُأرِيد ِلذَِلكونعمسيس م٢٩." ه جذَا، خَرا قَاَل همدعبو

ةادح نَاقَشَاتي مف مهو هنْدع نم ودهالْي.  
٣٠هورزِلي هي ِإلَيْأتي نبِكُلِّ م بحري كَانو ،هرتَْأجي اسالَّذ نْزِِلهي منِ فلَتَينِ كَامنَتَيس ولُسب َأقَام٣١. و كَانو

 .يعلن بشْرى قيامِ مملَكَة اِهللا بِجراءة وبِال معطٍِّل، ويعلِّم النَّاس عنِ سيدنَا عيسـى الْمسيحِ


