
  أَعمالُ اَلرسِل
  صعود الرب يسوع إىل السماء

1 
إىل اليوِم الَّذي ارتفَع فيِه، بعد ما 2اَلكَالم األولُ أنشأته يا ثاوفيلُس، عن مجيِع ما ابتدأ يسوع يفعلُه ويعلّم بِه، 1

مهاختار لَ الَّذينسِس الروِح القُدى بالر3. أوص الَّذين رظهوهو ي ،ما تألَّم عدٍة، بكثري راهنيا ببيح هفسا نأيض مأراه
وفيما هو مجتِمع معهم أوصاهم أنْ ال يربحوا ِمن 4. هلُم أربعني يوما، ويتكَلَّم عن اُألموِر املُختصِة مبلكوِت اِهللا

ألنَّ يوحنا عمد باملاِء، وأما أنتم فستتعمدونَ بالروِح 5عتموه ِمني، موِعد اآلِب الَّذي ِمس"أورشليم، بل ينتِظروا 
يا رب، هل يف هذا الوقِت ترد املُلك إىل : "أما هم املُجتِمعونَ فسألوه قائلني6". القُدِس، ليس بعد هِذِه األياِم بكَثٍري

لكنكُم ستنالونَ قوةً 8نْ تعِرفوا األزِمنةَ واألوقات الَّيت جعلها اآلب يف سلطاِنِه، ليس لكُم أ: "فقالَ هلُم7". إسرائيلَ؟
  ".متى حلَّ الروح القُدس علَيكُم، وتكونونَ يل شهودا يف أورشليم ويف كُلّ اليهوديِة والساِمرِة وإىل أقصى األرِض

وفيما كانوا يشخصونَ إىل السماِء وهو منطَِلق، 10. وأخذَته سحابةٌ عن أعيِنِهم. ظُرونَولَما قالَ هذا ارتفَع وهم ين9
 ،ضبِلباٍس أبي مِ الِن قد وقَفاجماِء؟ إنَّ : "وقاال11إذا رتنظُرونَ إىل الس واِقفني ونَ، ما بالُكُمجالُ اجلليليها الرأي

حينئٍذ رجعوا إىل 12". كُم إىل السماِء سيأيت هكذا كما رأيتموه منطَِلقًا إىل السماِءيسوع هذا الَّذي ارتفَع عن
ولَما دخلوا 13. أورشليم ِمن اجلَبِل الَّذي يدعى جبلَ الزيتوِن، الَّذي هو بالقُرِب ِمن أورشليم على سفَِر سبٍت

بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلُبس وتوما وبرثولَماوس ومتى :  يقيمونَ فيهاصِعدوا إىل الِعلّيِة الَّيت كانوا
هوذا أخو يعقوبوي يورلفَى وِسمعانُ الغح بن الِة 14. ويعقوبٍة على الصفٍس واِحدكانوا يواِظبونَ بن مهؤالِء كُلُّه

ي أُم مريساِء، ومِة، مع النِتِهوالطّلبومع إخو ،سوع.  
  اختيار متياس بدالً من يهوذا

15ِمئٍَة وِعشرين حوا نعةُ أمساٍء مالميِذ، وكانَ ِعديف وسِط الت سطرب اِم قاماألي جالُ "16: فقالَ. ويف ِتلكها الرأي
سالقُد وحالر قالَّذي سب هذا املَكتوب غي أنْ يِتمنبةُ، كانَ ياإلخو ليالً للَّذيند هوذا الَّذي صارعن ي ،دبفَِم داو فقاله 

 ،سوعضوا على يِة17قَبيف هِذِه اِخلدم صيبن له نا وصارينا بعدودِة 18. إذ كانَ مأُجر قالً ِمنى حنفإنَّ هذا اقت
أحشاؤ تكَبسِط، فانسالو ِمن قكُلُّهاالظُّلِم، وإذ سقَطَ على وجِهِه انش كّاِن 19. همجيِع س ا ِعندعلومذلك م وصار

 ِتِهمذلك احلَقلُ يف لُغ عيى دحت ،ليمشما"أورقَلْ دح "ٍم: أيقلَ ديف ِسفِر املَزامِري20. ح كتوبم هألن : هدار ِصرلت
فيها ساِكن كُنا وال يرابخ .رآخ هذْ وظيفَت21.  وليأخنبماِن الَّذي فيِه فيعوا معنا كُلَّ الزماجت جالَ الَّذينغي أنَّ الر

 ،وخرج سوعي بلَ إلَينا الرخا معنا 22دشاِهد مِمنه واِحد صريا، ينفيِه ع فَعا إىل اليوِم الَّذي ارتنِة يوحعمودينذُ مم
أيها الرب : "وصلَّوا قائلني24. دعى بارسابا املُلَقَّب يوستس، ومتياسيوسف الَّذي ي: فأقاموا اثنِني23". بقيامِتِه

 ،هرتا اختِني أيهذيِن اِلاثن ِمن أنت نياجلميِع، ع قُلوب هوذا 25العاِرفاها يدسالَِة الَّيت تعِة والرةَ هِذِه اِخلدمذَ قُرعليأخ
  .م ألقَوا قُرعتهم، فوقَعِت القُرعةُ على متياس، فحِسب مع األحد عشر رسوالًث26ُ". ليذهب إىل مكاِنِه

  



  حلول الروح القدس يف يوم اخلمسني
2 
وصار بغتةً ِمن السماِء صوت كما ِمن هبوِب ريٍح 2ولَما حضر يوم اخلَمسني كانَ اجلميع معا بنفٍس واِحدٍة، 1

وظَهرت هلُم ألِسنةٌ منقَِسمةٌ كأنها ِمن ناٍر واستقَرت على كُلّ واِحٍد 3ٍة ومأل كُلَّ البيِت حيثُ كانوا جاِلسني، عاِصفَ
منِطقوا4. ِمنهأنْ ي وحالر مى كما أعطاهٍة أُخردأوا يتكَلَّمونَ بألِسنِس، وابتوِح القُدالر ِمن أل اجلميعوامت.  

فلَما صار هذا الصوت، اجتمع اجلُمهور 6. انَ يهود ِرجالٌ أتقياُء ِمن كُلّ أُمٍة حتت السماِء ساِكنني يف أورشليموك5
ترى ليس أ: "فبِهت اجلميع وتعجبوا قائلني بعضهم لبعٍض7. وحتَيروا، ألنَّ كُلَّ واِحٍد كانَ يسمعهم يتكَلَّمونَ بلُغِتِه

فرتيونَ وماديونَ 9فكيف نسمع نحن كُلُّ واِحٍد ِمنا لُغته الَّيت وِلد فيها؟ 8مجيع هؤالِء املُتكَلّمني جليليني؟ 
 وِمصر، ونواحي وفَرجييةَ وبمفيلية10َوعيالميونَ، والساِكنونَ ما بني النهريِن، واليهوديةَ وكبدوكيةَ وبنتس وأسيا 

ِكريتيونَ وعرب، نسمعهم يتكَلَّمونَ بألِسنِتنا 11ليبيةَ الَّيت نحو القَريواِن، والرومانيونَ املُستوِطنونَ يهود ودخالُء، 
وكانَ آخرونَ 13". ؟ما عسى أنْ يكونَ هذا: "فتحير اجلميع وارتابوا قائلني بعضهم لبعٍض12!". بعظائِم اِهللا

هِزئونَ قائلنيستالفَةً: "يألوا سقد امت مهإن."  
  بطرس خياطب اجلموع

أيها الرجالُ اليهود والساِكنونَ يف أورشليم أمجعونَ، ليكُن : "فوقَف بطرس مع األحد عشر ورفَع صوته وقالَ هلُم14
ألنَّ هؤالِء لَيسوا سكارى كما أنتم تظُنونَ، ألنها الساعةُ الثّاِلثَةُ ِمن 15إىل كالمي، ِعندكُم وأصغوا  هذا معلوما

ويكونُ يف األياِم األخريِة  أني أسكُب ِمن روحي على كُلّ : يقولُ اُهللا17: بل هذا ما قيلَ بيوئيلَ النيب16. النهاِر
وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكُب 18. م، ويرى شبابكُم رؤى ويحلُم شيوخكُم أحالمابنوكُم وبناتكُ بشٍر، فيتنبأُ

دما ونارا : وأُعطي عجائب يف السماِء ِمن فوق وآياٍت على األرِض ِمن أسفَل19ُ. ِمن روحي يف ِتلك األياِم فيتنبأونَ
ويكونُ 21. ظُلمٍة والقَمر إىل دٍم، قَبلَ أنْ يجيَء يوم الرب العظيم الشهريتتحولُ الشمس إىل 20. وبخار دخاٍن

خلُصي بدعو باسِم الري نكُلُّ م.  
جائب ِقبِل اِهللا بقواٍت وع يسوع الناِصري رجلٌ قد تبرهن لكُم ِمن: أيها الرجالُ اإلسرائيليونَ امسعوا هِذِه األقوالَ"22

هذا أخذتموه مسلَّما مبشورِة اِهللا املَحتومِة وِعلِمِه 23. وآياٍت صنعها اُهللا بيِدِه يف وسِطكُم، كما أنتم أيضا تعلَمونَ
موهلتوقَت موهلَبتٍة صاِبِق، وبأيدي أثَممِك24. السم كُناملوِت، إذ مل ي ا أوجاعاُهللا ناِقض هالَّذي أقامِمنه كمسا أنْ ين .

لذلك سر قَليب 26. كُنت أرى الرب أمامي يف كُلّ حٍني، أنه عن يميين، لكَي ال أتزعزع: ألنَّ داود يقولُ فيِه25
دوسك يرى ألنك لن تترك نفسي يف اهلاويِة وال تدع ق27ُ. حتى جسدي أيضا سيسكُن على رجاٍء. وَلَّلَ لساين

أيها الرجالُ اإلخوةُ، يسوغُ أنْ يقالَ لكُم ِجهارا 29. عرفتين سبلَ احلياِة  وستمُألين سرورا مع وجِهك28. فسادا
 حلَف له بقَسٍم أنه فإذ كانَ نبيا، وعِلم أنَّ اَهللا30. عن رئيِس اآلباِء داود إنه مات ودِفن، وقَربه ِعندنا حتى هذا اليوِم
أنه مل تترك : سبق فرأَى وتكَلَّم عن قيامِة املَسيِح31ِمن ثَمرِة صلِبِه يقيم املَسيح حسب اجلَسِد ليجِلس على كُرسيِه، 

وإذ ارتفَع بيمِني 33. ا شهود لذلكفيسوع هذا أقامه اُهللا، ونحن مجيع32.  نفسه يف اهلاويِة وال رأَى جسده فسادا



هعونوتسم هبِصرونم اآلنَ تهذا الَّذي أنت اآلِب، سكَب ِس ِمنوِح القُدالر وِعدذَ م34. اِهللا، وأخ دصعمل ي دألنَّ داو
.  أعداَءك موِطئًا لقَدميكحتى أضع35اجِلس عن يميين : قالَ الرب لربي: وهو نفسه يقولُ. إىل السمواِت

  ".فليعلَم يقينا مجيع بيِت إسرائيلَ أنَّ اَهللا جعلَ يسوع هذا، الَّذي صلَبتموه أنتم، ربا ومسيحا36
فقالَ هلُم 38". ةُ؟ماذا نصنع أيها الرجالُ اإلخو: "فلَما ِمسعوا نِخسوا يف قُلوِم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسِل37

سطرِس: "بوِح القُدةَ الرطيلوا عفراِن اخلطايا، فتقباملَسيِح لغ سوععلى اسِم ي كُلُّ واِحٍد ِمنكُم ِمدعتتوبوا ولي .
واٍل أُخر كثريٍة كانَ وبأق40". ألنَّ املَوِعد هو لكُم وألوالِدكُم ولكُلّ الَّذين على بعٍد، كُلّ من يدعوه الرب إلَهنا39

فقَِبلوا كالمه بفَرٍح، واعتمدوا، وانضم يف ذلك اليوِم 41". اخلُصوا ِمن هذا اجليِل املُلتوي: "يشهد هلُم ويِعظُهم قائالً
  .نحو ثَالثَِة آالِف نفٍس

  شركة املؤمنني
وكانت . وصار خوف يف كُلّ نفٍس43. كسِر اخلُبِز، والصلَواِتوكانوا يواِظبونَ على تعليِم الرسِل، والشِركَِة، و42

. ومجيع الَّذين آمنوا كانوا معا، وكانَ ِعندهم كُلُّ شيٍء مشتركًا44. عجائب وآيات كثريةٌ تجرى على أيدي الرسِل
45 نيها بقِسمونها ويبيعونكانوا ي ياتنواملُقت واألمالكوكانوا كُلَّ يوٍم 46. اجلميِع، كما يكونُ لكُلّ واِحٍد احتياج

وإذ هم يكِسرونَ اخلُبز يف البيوِت، كانوا يتناولونَ الطَّعام بابِتهاٍج وبساطَِة قَلٍب، . يواِظبونَ يف اهلَيكَِل بنفٍس واِحدٍة
  . الرب كُلَّ يوٍم يضم إىل الكَنيسِة الَّذين يخلُصونَوكانَ. مسبحني اَهللا، وهلُم ِنعمةٌ لَدى مجيِع الشعِب47

  
  

  بطرس يشفي الشحاذ األعرج
3 
كانوا  ،وكانَ رجلٌ أعرج ِمن بطِن أُمِه يحمل2ُ. وصِعد بطرس ويوحنا معا إىل اهلَيكَِل يف ساعِة الصالِة التاِسعِة1

فهذا لَما رأَى 3. ليسألَ صدقَةً ِمن الَّذين يدخلونَ اهلَيكَلَ" اجلَميلُ"ِب اهلَيكَِل الَّذي يقالُ له يضعونه كُلَّ يوٍم ِعند با
!" انظُر إلَينا: "فتفَرس فيِه بطرس مع يوحنا، وقال4َ. بطرس ويوحنا مزِمعِني أنْ يدخال اهلَيكَلَ، سألَ ليأخذَ صدقَةً

5ظَهيئًافالحما شذَ ِمنها أنْ يأخِظرنت6. ما مسطرفقالَ ب" :أُعطيك اهولكن الَّذي يل فإي ،بةٌ وال ذَهليس يل ِفض :
وأمسكَه بيِدِه اليمنى وأقامه، ففي احلاِل تشددت ِرجاله وكعباه، 7!". باسِم يسوع املَسيِح الناِصري قُم وامِش

وأبصره مجيع الشعِب 9. ف وصار يمشي، ودخلَ معهما إىل اهلَيكَِل وهو يمشي ويطفُر ويسبـح اَهللافوثَب ووق8َ
وعرفوه أنه هو الَّذي كانَ يجِلس ألجِل الصدقَِة على باِب اهلَيكَِل اجلَميِل، فامتألوا 10. وهو يمشي ويسبـح اَهللا

ةً ِممريةً وحهشدثَ لهدا ح.  
  عظة بطرس يف اهليكل

وبينما كانَ الرجلُ األعرج الَّذي شفي متمسكًا ببطرس ويوحنا، تراكَض إليِهم مجيع الشعِب إىل الرواِق الَّذي 11
 قالُ لهلَيمانَ"يس ِهشونَ" ِرواقندم م12. وهعبالش ذلك أجاب سطرا رأَى بونَ، ما أ: "فلَمجالُ اإلسرائيليها الري



إنَّ إله إبراهيم 13بالُكُم تتعجبونَ ِمن هذا؟ وملاذا تشخصونَ إلَينا، كأننا بقوِتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ 
 أمام موهم وأنكَرتأنت موهالَّذي أسلَمت ،سوعي فتاه دجآبائنا، م إله ،ويعقوب وإسحاق وهو حاِكم ،وجِه بيالطُس

ورئيس احلياِة قَتلتموه، الَّذي 15. ولكن أنتم أنكَرتم القُدوس البار، وطَلَبتم أنْ يوهب لكُم رجلٌ قاِتل14ٌ. بإطالِقِه
تنظُرونه وتعِرفونه، واإلميانُ وباإلمياِن باِمسِه، شدد امسه هذا الَّذي 16. أقامه اُهللا ِمن األمواِت، ونحن شهود لذلك

مجيِعكُم ةَ أمامحهِذِه الص الَّذي بواِسطَِتِه أعطاه.  
وأما اُهللا فما سبق وأنبأ بِه بأفواِه مجيِع 18. واآلنَ أيها اإلخوةُ، أنا أعلَم أنكُم جبهالٍَة عِملتم، كما رؤساؤكُم أيضا"17

فتوبوا وارِجعوا لتمحى خطاياكُم، لكَي تأيتَ أوقات الفَرِج ِمن وجِه 19. ملَسيح، قد متَّمه هكذاأنبيائِه، أنْ يتألَّم ا
ببِه لكُم قَبل20ُ. الر رشاملُب املَسيح سوعرِسلَ ييٍء، الَّيت 21. ويكُلّ ش دِة رإىل أزِمن ،لُهماَء تقبغي أنَّ السنبالَّذي ي

إنَّ نبيا ِمثلي سيقيم لكُم الرب : فإنَّ موسى قالَ لآلباِء22. ها اُهللا بفَِم مجيِع أنبيائِه الِقديسني منذُ الدهِرتكَلَّم عن
ِتكُمإخو ِمن كُمبِه. إلَه كُمكَلّمعونَ يف كُلّ ما يتسم ِم23. له بادت يبلذلك الن عفٍس ال تسمويكونُ أنَّ كُلَّ ن ن

أنتم أبناُء 25. ومجيع األنبياِء أيضا ِمن صموئيلَ فما بعده، مجيع الَّذين تكَلَّموا، سبقوا وأنبأوا ِذِه األياِم24. الشعِب
بِه اُهللا آباَءنا قائالً إلبراهيم دهِد الَّذي عاهقَبائِل األرِض: األنبياِء، والع مجيع كتتبار سِلكإلَي26. وبن الً، إذ أقامأو كُم

  ".اُهللا فتاه يسوع، أرسله يباِركُكُم برد كُلّ واِحٍد ِمنكُم عن شروِرِه
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 تعليِمِهما متضجرين ِمن2وبينما هما يخاِطباِن الشعب، أقبلَ علَيِهما الكهنةُ وقائد جنِد اهلَيكَِل والصدوقيونَ، 1

فألقَوا علَيِهما األيادي ووضعوهما يف حبٍس إىل الغِد، ألنه كانَ 3. الشعب، وِندائِهما يف يسوع بالقيامِة ِمن األمواِت
  .وكَثريونَ ِمن الَّذين ِمسعوا الكَِلمةَ آمنوا، وصار عدد الرجاِل نحو خمسِة آالٍف4. قد صار املساُء

مع حنانَ رئيِس الكهنِة وقَيافا ويوحنا 6حدثَ يف الغِد أنَّ رؤساَءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إىل أورشليم و5
 قوٍة بأيِة: "ولَما أقاموهما يف الوسِط، جعلوا يسألونهما7. واإلسكَندِر، ومجيِع الَّذين كانوا ِمن عشريِة رؤساِء الكهنِة

يا رؤساَء الشعِب وشيوخ : "حينئٍذ امتأل بطرس ِمن الروِح القُدِس وقالَ هلُم8". وبأي اسٍم صنعتما أنتما هذا؟
فليكُن معلوما ِعند مجيِعكُم 10إنْ كُنا نفحص اليوم عن إحساٍن إىل إنساٍن سقيٍم، مباذا شفي هذا، 9إسرائيلَ، 
ومجيِع ش األمواِت، بذاك اُهللا ِمن هالَّذي أقام ،مأنت موهلَبتالَّذي ص ،اِصرياملَسيِح الن سوعباسِم ي هعِب إسرائيلَ، أن

وليس 12. احلَجر الَّذي احتقَرتموه أيها البناؤونَ، الَّذي صار رأس الزاويِة: هذا هو11. وقَف هذا أمامكُم صحيحا
  ".ألنْ ليس اسم آخر حتت السماِء، قد أُعطي بني الناِس، بِه ينبغي أنْ نخلُص. غَِريِه اخلَالصبأحٍد 

فعرفوهما أنهما كانا مع . تعجبوا ،فلَما رأَوا مجاهرةَ بطرس ويوحنا، ووجدوا أنهما إنساناِن عدميا الِعلِم وعامياِن13
سوعناِقضونَ بِه14. ييٌء يهلُم ش كُنما، مل يواِقفًا معه فيظَروا اإلنسانَ الَّذي شما أنْ 15. ولكن إذ نروهفأم



 مهينروا فيما بِع، وتآمجا إىل خاِرِج املَجمخر16يكّاِن : "قائلنيجلميِع س ظاِهر هلَِني؟ ألنجذيِن الر ُلفعماذا ن
أنَّ آي ليمشأورنِكرأنْ ن قِدربأيديِهما، وال ن ترةً قد جعلومما 17. ةً مدهدهعِب، لنيف الش أكثَر ولكن لئالَّ تشيع

فدعوهما وأوصوهما أنْ ال ينِطقا البتةَ، وال يعلّما باسِم  ."18ديدا أنْ ال يكَلّما أحدا ِمن الناِس فيما بعد ذا اِلاسِم
يسوع.  

ألننا نحن ال 20. إنْ كانَ حقا أمام اِهللا أنْ نسمع لكُم أكثَر ِمن اِهللا، فاحكُموا: "فأجابهم بطرس ويوحنا وقاال19
 يعاِقبونهما وبعدما هددوهما أيضا أطلَقوهما، إذ مل يِجدوا البتةَ كيف21". يمِكننا أنْ ال نتكَلَّم مبا رأينا وِمسعنا

ألنَّ اإلنسانَ الَّذي صارت فيِه آيةُ الشفاِء هِذِه، 22بسبِب الشعِب، ألنَّ اجلميع كانوا يمجدونَ اَهللا على ما جرى، 
  .كانَ له أكثَر ِمن أربعني سنةً

  صالة املؤمنني
فلَما ِمسعوا، رفَعوا بنفٍس 24. اله هلُما رؤساُء الكهنِة والشيوخولَما أُطِلقا أتيا إىل رفَقائِهما وأخبراهم بكُلّ ما ق23

القائلُ بفَِم 25أيها السيد، أنت هو اإلله الصاِنع السماَء واألرض والبحر وكُلَّ ما فيها، : "واِحدٍة صوتا إىل اِهللا وقالوا
فتاك دا: داو وتفَكَّر مِت اُألمجبالباِطِل؟ ملاذا ارت عوب26لش با على الرعساُء مؤالر عماألرِض، واجت لوكم تقام

ألنه باحلَقيقَِة اجتمع على فتاك القُدوِس يسوع، الَّذي مسحته، هريودس وبيالطُس البنطي مع أُمٍم 27. وعلى مسيِحِه
واآلنَ يا رب، انظُر إىل 29. قَت فعينت يدك ومشورتك أنْ يكونَليفعلوا كُلَّ ما سب28وشعوِب إسرائيلَ، 

مبد يِدك للشفاِء، ولتجر آيات وعجائب باسِم فتاك30 ديداِتِهم، وامنح عبيدك أنْ يتكَلَّموا بكَالِمك بكُلّ مجاهرٍة، 
سوعوِس ي31". القُد ععزا تزلَّوا صِس، وكانوا ولَموِح القُدالر ِمن أل اجلميعفيِه، وامت ِمعنيجتاملَكانُ الَّذي كانوا م

  .يتكَلَّمونَ بكَالِم اِهللا مبجاهرٍة
  املؤمنون يتشاركون يف ممتلكام

ن أمواِلِه له، بل كانَ ِعندهم وكانَ جلُمهوِر الَّذين آمنوا قَلب واِحد ونفس واِحدةٌ، ومل يكُن أحد يقولُ إنَّ شيئًا ِم32
وبقوٍة عظيمٍة كانَ الرسلُ يؤدونَ الشهادةَ بقيامِة الرب يسوع، وِنعمةٌ عظيمةٌ كانت على 33. كُلُّ شيٍء مشتركًا

 ،قوٍل34مجيِعِهمح كانوا أصحاب ا، ألنَّ كُلَّ الَّذينحتاجم دأح فيِهم كُنها، ويأتونَ إذ مل يبيعونيوٍت كانوا يأو ب 
ويوسف 36. ويضعونها ِعند أرجِل الرسِل، فكانَ يوزع على كُلّ أحٍد كما يكونُ له احتياج35بأمثاِن املَبيعاِت، 

إذ كانَ له حقلٌ باعه، وأتى 37الَّذي دعي ِمن الرسِل برنابا، الَّذي يترجم ابن الوعِظ، وهو الوي قُربسي اِجلنِس، 
  .بالدراِهِم ووضعها ِعند أرجِل الرسِل
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واختلَس ِمن الثَّمِن، وامرأته هلا خبر ذلك، وأتى جبزٍء ووضعه ِعند 2ورجلٌ امسه حنانيا، وامرأته سفّريةُ، باع ملكًا 1
يا حنانيا، ملاذا مأل الشيطانُ قَلبك لتكِذب على الروِح القُدِس وختتِلس ِمن ثَمِن : "فقالَ بطرس3. أرجِل الرسِل

أليس وهو باٍق كانَ يبقَى لك؟ ولَما بيع، ألَم يكُن يف سلطاِنك؟ فما بالُك وضعت يف قَلِبك هذا األمر؟ 4احلَقِل؟ 
على الن مل تكِذب 5". اِس بل على اِهللاأنتومات وقَع ا هذا الكَالمنانيح ا ِمسععلى مجيِع . فلَم عظيم وفخ وصار

  .فنهض األحداثُ ولَفّوه وحملوه خاِرجا ودفَنوه6. الَّذين ِمسعوا بذلك
: قويل يل: "فأجابها بطرس8. ا خبر ما جرىبعد مدِة نحِو ثَالِث ساعاٍت، أنَّ امرأته دخلَت، وليس هل ثُم حدث7َ

ما بالُكُما اتفَقتما على جتِربِة روِح : "فقالَ هلا بطرس9". نعم ،ذا اِملقداِر: "فقالَت". أذا اِملقداِر بعتما احلَقلَ؟
. فوقَعت يف احلاِل ِعند ِرجلَيِه وماتت10". جاالرب؟ هوذا أرجلُ الَّذين دفَنوا رجلِك على الباِب، وسيحِملونِك خاِر
فصار خوف عظيم على مجيِع الكَنيسِة 11. فدخلَ الشباب ووجدوها ميتةً، فحملوها خاِرجا ودفَنوها جباِنِب رجِلها

  .وعلى مجيِع الَّذين ِمسعوا بذلك
  الرسل يشفون الكثريين

12سعلى أيدي الر ترعِبوجةٌ يف الشكثري جائبوع لَيمانَ. ِل آياتٍة يف ِرواِق سفٍس واِحدبن وكانَ اجلميع .
13مهظّمعي عبلكن كانَ الش ،مِ ِصقلتأنْ ي رجسي مِمنه دأح كُنرونَ فلم يا اآلخوكانَ مؤِمنونَ 14. وأم

حتى إُم كانوا يحِملونَ املَرضى خاِرجا يف الشواِرِع 15 وِنساٍء، ينضمونَ للرب أكثَر، جماهري ِمن ِرجاٍل
مٍد ِمنهعلى أح ولو ِظلُّه ميخي سطرى إذا جاَء بٍة، حتٍش وأِسرعلى فُر مهعونضِن 16. وياملُد مهورج عمواجت

  .ن أرواٍح نِجسٍة، وكانوا يربأونَ مجيعهماملُحيطَِة إىل أورشليم حاِملني مرضى ومعذَّبني ِم
  الرسل يتعرضون لالضطهاد

فألقَوا أيديهم على الرسِل 18فقام رئيس الكهنِة ومجيع الَّذين معه، الَّذين هم شيعةُ الصدوقيني، وامتألوا غَريةً، 17
اذهبوا ِقفوا "20:  رب يف اللَّيِل فتح أبواب السجِن وأخرجهم وقالَولكن مالك ال19. ووضعوهم يف حبِس العامِة

ثُم . فلَما ِمسعوا دخلوا اهلَيكَلَ نحو الصبِح وجعلوا يعلّمون21َ". وكلّموا الشعب يف اهلَيكَِل جبميِع كالِم هِذِه احلياِة
ولكن 22. ملَجمع وكُلَّ مشيخِة بين إسرائيلَ، فأرسلوا إىل احلَبِس ليؤتى ِمجاَء رئيس الكهنِة والَّذين معه، ودعوا ا

إننا وجدنا احلَبس مغلَقًا بكُلّ ِحرٍص، : "قائلني23اخلُدام لَما جاءوا مل يِجدوهم يف السجِن، فرجعوا وأخبروا 
  ". لَما فتحنا مل نِجد يف الداِخِل أحداواحلُراس واِقفني خاِرجا أمام األبواِب، ولكن 

24ِتِهمِجه ساُء الكهنِة هِذِه األقوالَ، ارتابوا ِمننِد اهلَيكَِل ورؤج وقائد الكاِهن ا ِمسعهذا؟ : فلَم صريى أنْ يسما ع
لسجِن هم يف اهلَيكَِل واِقفني يعلّمونَ هوذا الرجالُ الَّذين وضعتموهم يف ا: "ثُم جاَء واِحد وأخبرهم قائال25ً

عبموا26!". الشرجلئالَّ ي عبخافونَ الشكانوا ي مهنٍف، ألنال بع مهراِم، فأحضاجلُنِد مع اخلُد ى قائدضئٍذ محين .
ا أوصيناكُم وصيةً أنْ ال تعلّموا ذا أم: "قائال28ًفسأهلُم رئيس الكهنِة . فلَما أحضروهم أوقَفوهم يف املَجمِع27

فأجاب بطرس والرسلُ 29". اِلاسِم؟ وها أنتم قد مألتم أورشليم بتعليِمكُم، وتريدونَ أنْ جتِلبوا علَينا دم هذا اإلنساِن
. ع الَّذي أنتم قَتلتموه معلّقني إياه على خشبٍةإله آبائنا أقام يسو30. ينبغي أنْ يطاع اُهللا أكثَر ِمن الناِس: "وقالوا



ونحن شهود له ِذِه اُألموِر، 32. هذا رفَّعه اُهللا بيميِنِه رئيسا ومخلّصا، ليعطي إسرائيلَ التوبةَ وغُفرانَ اخلطايا31
طيعوني اُهللا للَّذين ا، الَّذي أعطاهأيض سالقُد وحوالره."  

33ملوهقترونَ أنْ يلوا يتشاوعِنقوا، وجا ِمسعوا ح34. فلَم لّمعغَماالئيلُ، م هامس يسيلٌ فرجِع ريف املَجم فقام
رائيليونَ، أيها الرجالُ اإلس: "  ثُم قالَ هلُم35. للناموِس، مكَرم ِعند مجيِع الشعِب، وأمر أنْ يخرج الرسلُ قَليالً

ألنه قَبلَ هِذِه األياِم قام ثوداس قائالً عن 36. احتِرزوا ألنفُِسكُم ِمن ِجهِة هؤالِء الناِس يف ما أنتم مزِمعونَ أنْ تفعلوا
الَّذين انقادوا إليِه تبددوا وصاروا إنه شيٌء، الَّذي التصق بِه عدد ِمن الرجاِل نحو أربِعِمئٍَة، الَّذي قُِتلَ، ومجيع : نفِسِه

فذاك أيضا هلك، ومجيع الَّذين . بعد هذا قام يهوذا اجلليلي يف أياِم اِلاكِتتاِب، وأزاغَ وراَءه شعبا غَفريا37. ال شيَء
ألنه إنْ كانَ هذا الرأي أو هذا العملُ ! متنحوا عن هؤالِء الناِس واتركوه: واآلنَ أقولُ لكُم38. انقادوا إليِه تشتتوا

 ،ِقضنتي وفاِس فسالن ا39ِمنِهللا أيض حاِربنيدوا ملئالَّ توج ،اِهللا فال تقِدرونَ أنْ تنقُضوه وإنْ كانَ ِمن ."
  . يسوع، ثُم أطلَقوهمودعوا الرسلَ وجلَدوهم، وأوصوهم أنْ ال يتكَلَّموا باسِم. فانقادوا إليِه40
وكانوا ال يزالونَ 42. وأما هم فذَهبوا فِرحني ِمن أماِم املَجمِع، ألنهم حِسبوا مستأِهلني أنْ يهانوا ِمن أجِل اِمسِه41

  .كُلَّ يوٍم يف اهلَيكَِل ويف البيوِت معلّمني ومبشرين بيسوع املَسيِح
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ويف ِتلك األياِم إذ تكاثَر التالميذُ، حدثَ تذَمر ِمن اليونانيني على الِعربانيني أنَّ أراِملهم كُن يغفَلُ عنهن يف اِخلدمِة 1

فانتِخبوا أيها 3. ِهللا ونخِدم موائدال يرضي أنْ نترك نحن كِلمةَ ا: "فدعا اِلاثنا عشر جمهور التالميِذ وقالوا2. اليوميِة
وأما نحن 4. اإلخوةُ سبعةَ ِرجاٍل ِمنكُم، مشهودا هلُم ومملوين ِمن الروِح القُدِس وِحكمٍة، فنقيمهم على هِذِه احلاجِة

مهوِر، فاختاروا اسِتفانوس، رجالً مملوا ِمن فحسن هذا القَولُ أمام كُلّ اجل5ُ". فنواِظب على الصالِة وِخدمِة الكَِلمِة
الَّذين 6. اإلمياِن والروِح القُدِس، وفيلُبس وبروخورس ونيكانور وتيمونَ وبرميناس ونيقوالوس دخيالً أنطاكيا

عوا علَيِهِم األياديضا وولَّوِل، فصسالر أمام مةُ اِهللا7. أقاموهكِلم تا يف وكانِجد الميِذ يتكاثَرالت ددتنمو، وع 
وأما اسِتفانوس فإذ كانَ مملوا إميانا وقوةً، كانَ يصنع 8. أورشليم، وجمهور كثري ِمن الكهنِة يطيعونَ اإلميانَ

  .عجائب وآياٍت عظيمةً يف الشعِب
  القبض على استفانوس

9املَجم ِمن قَوم ضها، فنا وأسيكيليكي ِمن الَّذين وِمن ،نيريواإلسكَند نيوانيوالقَري نيرتينياللّيب عجمم قالُ لهِع الَّذي ي
حاِورونَ اسِتفانوسبِه10. ي الَّذي كانَ يتكَلَّم وحةَ والرقاِوموا اِحلكمقِدروا أنْ يوا لِرجاٍل 11. ومل يسئٍذ دحين

وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبةَ، فقاموا 12". ا ِمسعناه يتكَلَّم بكَالِم جتديٍف على موسى وعلى اِهللاإنن: "يقولونَ
هذا الرجلُ ال يفتر عن أنْ يتكَلَّم كالَّما جتديفًا ِضد : "وأقاموا شهودا كذَبةً يقولون13َوخطَفوه وأتوا بِه إىل املَجمِع، 



إنَّ يسوع الناِصري هذا سينقُض هذا املَوِضع، ويغير العوائد : ألننا ِمسعناه يقول14ُِع املُقَدِس والناموِس، هذا املَوِض
  .فشخص إليِه مجيع اجلاِلسني يف املَجمِع، ورأَوا وجهه كأنه وجه مالٍك15". الَّيت سلَّمنا إياها موسى

  مع اليهوداستفانوس أمام جم
7 
! أيها الرجالُ اإلخوةُ واآلباُء، امسعوا: "فقال2َ". أترى هِذِه اُألمور هكذا هي؟: "فقالَ رئيس الكهنِة1) 8:1إىل )

املَجِد ألبينا إبراهيم إله ريف حارانَ،  ظَه يِن، قَبلَما سكَنهرالن ني3وهو يف ما بوِم: وقالَ له أرِضك ِمن جاخر ن
إىل األرِض الَّيت أُريك لُموه ،ِتكشرييف حاران4َ. ع وسكَن نيأرِض الكَلداني ئٍذ ِمنحين فخرج . عدب ،قَلهن هناك وِمن

نْ ومل يعِطِه فيها مرياثًا وال وطأةَ قَدٍم، ولكن وعد أ5. ما مات أبوه، إىل هِذِه األرِض الَّيت أنتم اآلنَ ساِكنونَ فيها
ولَد عدب له كُنعِدِه، ومل يب سِلِه ِمنولن لكًا لهها معطياُهللا هكذا6. ي ٍة، : وتكَلَّما يف أرٍض غَريببرغتم سلُهأنْ يكونَ ن

وبعد ذلك يخرجونَ . واُألمةُ الَّيت يستعبدونَ هلا سأدينها أنا، يقولُ اُهللا7فيستعِبدوه ويسيئوا إليِه أربع ِمئَِة سنٍة، 
وإسحاق ولَد يعقوب، . وأعطاه عهد اِخلتاِن، وهكذا ولَد إسحاق وختنه يف اليوِم الثّاِمِن8. ويعبدونين يف هذا املَكاِن

رعش يساَء اآلباِء اِلاثنرؤ لَدو وكا9. ويعقوب ،إىل ِمصر وباعوه فدوا يوسسساُء اآلباِء حورؤ ،نَ اُهللا معه
  .وأنقَذَه ِمن مجيِع ضيقاِتِه، وأعطاه ِنعمةً وِحكمةً أمام ِفرعونَ مِلِك ِمصر، فأقامه مدبرا على ِمصر وعلى كُلّ بيِتِه10
ع يعقوب ولَما ِمس12. ثُم أتى جوع على كُلّ أرِض ِمصر وكنعانَ، وضيق عظيم، فكانَ آباؤنا ال يِجدونَ قوتا"11

ويف املَرِة الثّانيِة استعرف يوسف إىل إخوِتِه، واستعلَنت عشريةُ يوسف 13. أنَّ يف ِمصر قمحا، أرسلَ آباَءنا أولَ مرٍة
وب إىل فنزلَ يعق15. فأرسلَ يوسف واستدعى أباه يعقوب ومجيع عشريِتِه، خمسةً وسبعني نفسا14. لِفرعونَ

ونِقلوا إىل شكيم ووِضعوا يف القَِرب الَّذي اشتراه إبراهيم بثَمٍن ِفضٍة ِمن بين حمور أيب 16ِمصر ومات هو وآباؤنا، 
كيم17. ش،يف ِمصر كثُروي عبنمو الشكانَ ي ،اُهللا علَيِه إلبراهيم ماملَوِعِد الَّذي أقس وقت بقرإىل 18 وكما كانَ ي

فيوس عِرفي كُنمل ي رآخ ِلكم 19. أنْ قام نبوذينم لوا أطفاهلُمعى جفاحتالَ هذا على ِجنِسنا وأساَء إىل آبائنا، حت
  .لكَي ال يعيشوا

ا نِبذَ، اتخذَته ابنةُ ولَم21. ويف ذلك الوقِت وِلد موسى وكانَ جميالً ِجدا، فربي هذا ثَالثَةَ أشهٍر يف بيِت أبيِه"20
ولَما 23. فتهذَّب موسى بكُلّ ِحكمِة اِملصريني، وكانَ مقتِدرا يف األقواِل واألعماِل22. ِفرعونَ وربته لنفِسها ابنا

رأَى واِحدا مظلوما حامى عنه، وإذ 24. كِملَت له مدةُ أربعني سنةً، خطَر على باِلِه أنْ يفتِقد إخوته بين إسرائيلَ
لَ اِملصريإذ قَت ،املَغلوب فموا25. وأنصفهم فلم يا هجاةً، وأمن عطيِهمِدِه يمونَ أنَّ اَهللا على يفهي هتأنَّ إخو فظَن .

ملاذا تظِلمونَ . يها الرجالُ، أنتم إخوةٌأ: ويف اليوِم الثّاين ظَهر هلُم وهم يتخاصمونَ، فساقَهم إىل السالمِة قائال26ً
أتريد أنْ تقتلَين كما 28من أقامك رئيسا وقاضيا علَينا؟ : فالَّذي كانَ يظِلم قريبه دفَعه قائال27ًبعضكُم بعضا؟ 

  .يف أرِض مديانَ، حيثُ ولَد ابنِنيفهرب موسى بسبِب هِذِه الكَِلمِة، وصار غَريبا 29قَتلت أمِس اِملصري؟ 
فلَما رأَى موسى ذلك 31. ولَما كِملَت أربعونَ سنةً، ظَهر له مالك الرب يف بريِة جبِل سيناَء يف هليِب ناِر علَّيقٍَة"30

أنا إله آبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 32: وفيما هو يتقَدم ليتطَلَّع، صار إليِه صوت الرب. تعجب ِمن املَنظَِر



يعقوب .أنْ يتطَلَّع رجسى ومل يموس دع33. فارتبالر فقالَ له : واِقف الَّذي أنت ألنَّ املَوِضع ،علَ ِرجلَيكن اخلَع
فهلُم اآلنَ .  ِمصر، وِمسعت أنينهم ونزلت ُألنِقذَهمإني لقد رأيت مشقَّةَ شعيب الَّذين يف34. علَيِه أرض مقَدسةٌ
إىل ِمصر أُرِسلُك.  

35"قائلني ى الَّذي أنكَروههذا موس : له رِد املَالِك الَّذي ظَها بيا وفاديئيساُهللا ر لها؟ هذا أرسا وقاضيئيسر كأقام نم
  .ِنعا عجائب وآياٍت يف أرِض ِمصر، ويف البحِر األمحِر، ويف البريِة أربعني سنةًهذا أخرجهم صا36. يف العلَّيقَِة

هذا هو 38. له تسمعونَ. نبيا ِمثلي سيقيم لكُم الرب إهلُكُم ِمن إخوِتكُم: هذا هو موسى الَّذي قالَ لبين إسرائيلَ"37
يرِة يف البِل سيناَء، ومع آبائناالَّذي كانَ يف الكَنيسبيف ج هكَلّمنا . ِة، مع املَالِك الَّذي كانَ يعطيةً لييالَّذي قَِبلَ أقواالً ح

اعملْ لنا : قائلني هلارون40َالَّذي مل يشأْ آباؤنا أنْ يكونوا طائعني له، بل دفَعوه ورجعوا بقُلوِم إىل ِمصر 39. إياها
مةً تتقَدآِلههماذا أصاب علَمال ن أرِض ِمصر نا ِمنجى الَّذي أخرنا، ألنَّ هذا موساِم 41!  أماماألي ِملوا ِعجالً يف ِتلكفع

ِم، وفَِرحوا بأعماِل أيديِهمنةً للصدوا ذَبيحيف 42. وأصع كتوبماِء، كما هو مالس نددوا جعبلي مهاُهللا وأسلَم عجفر
بل حملتم خيمةَ مولوك، 43هل قَربتم يل ذَبائح وقَرابني  أربعني سنةً يف البريِة يا بيت إسرائيلَ؟ : األنبياِءِكتاِب 

  .فأنقُلُكُم إىل ما وراَء باِبلَ. ونجم إلَِهكُم رمفانَ، التماثيلَ الَّيت صنعتموها لتسجدوا هلا
دِة فكانت مع آبائنا يف البريِة، كما أمر الَّذي كلَّم موسى أنْ يعملها على اِملثاِل الَّذي كانَ قد وأما خيمةُ الشها"44
 ،نا إذ45رآها آباؤلها أيضاِم  الَّيت أدخوجِه آبائنا، إىل أي اُهللا ِمن مهدطَر ِم الَّذينلِك اُألميف م شوعختَلَّفوا علَيها مع ي
د46 داوا إللِه يعقوبسكَنم ِجدأنْ ي سماِهللا، والت ةً أمامِنعم دا47. الَّذي وجيتب ى لهنلَيمانَ بس 48. ولكن لكن

أي . السماُء كُرسي يل، واألرض موِطئٌ لقَدمي49: هياِكلَ مصنوعاِت األيادي، كما يقولُ النيب العلي ال يسكُن يف
يت؟ بكانُ راحهو م وأي ،بهِذِه األشياَء كُلَّها؟50يٍت تبنونَ يل؟ يقولُ الر تعندي صي تألَيس  

كما كانَ آباؤكُم كذلك . أنتم دائما تقاِومونَ الروح القُدس! يا قُساةَ الرقاِب، وغَري املَختونني بالقُلوِب واآلذاِن"51
ماألنبياِء52! أنت لّميِه أيسم مم اآلنَ ِصرتالَّذي أنت ،جيِء البارقوا فأنبأوا مبسب لوا الَّذين؟ وقد قَتكُمآباؤ ضطَِهدهمل ي 

  ".الَّذين أخذتم الناموس بترتيِب مالئكٍَة ومل حتفَظوه53وقاِتليِه، 
  رجم استفانوس واستشهاده

54وص مِِنقوا بقُلوا ِمسعوا هذا حعلَيِهفلَم وا بأسناِنِهموِح 55. رالر ِلئٌ ِمنمتماِء وهو مإىل الس صخا هو فشوأم
ها أنا أنظُر السمواِت مفتوحةً، وابن اإلنساِن قائما : "فقال56َ. القُدِس، فرأَى مجد اِهللا، ويسوع قائما عن يمِني اِهللا

وأخرجوه خاِرج املدينِة 58وا آذانهم، وهجموا علَيِه بنفٍس واِحدٍة، فصاحوا بصوٍت عظيٍم وسد57". عن يمِني اِهللا
موهجلُ. ورشاو قالُ لهي شاب لَيِرج ِعند مهلَعوا ثيابخ هوددعو 59. والشوهو ي مونَ اسِتفانوسرجفكانوا ي
يا رب، ال تِقم هلُم هِذِه : " على ركبتيِه وصرخ بصوٍت عظيٍمثُم جثا60". أيها الرب يسوع، اقبلْ روِحي: "ويقولُ
  .وإذ قالَ هذا رقَد". اخلَطيةَ
  .وكانَ شاولُ راضيا بقَتِلِه8:1

  



 
  اضطهاد الكنيسة وتشتتها

8 
 كوِر اليهوديِة والساِمرِة، ما وحدثَ يف ذلك اليوِم اضِطهاد عظيم على الكَنيسِة الَّيت يف أورشليم، فتشتت اجلميع يف

وأما شاولُ فكانَ يسطو على الكَنيسِة، 3. وحملَ ِرجالٌ أتقياُء اسِتفانوس وعِملوا علَيِه مناحةً عظيمة2ً. عدا الرسلَ
  .وهو يدخلُ البيوت ويجر ِرجاالً وِنساًء ويسلّمهم إىل السجِن

  فيلبس يف السامرة
وكانَ 6. فاحنَدر فيلُبس إىل مدينٍة ِمن الساِمرِة وكانَ يكِرز هلُم باملَسيِح5. فالَّذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكَِلمِة4

 كثريين ِمن ألن7َّاجلُموع يصغونَ بنفٍس واِحدٍة إىل ما يقولُه فيلُبس ِعند اسِتماِعِهم ونظَِرِهم اآلياِت الَّيت صنعها، 
فكانَ فرح 8. وكثريونَ ِمن املَفلوجني والعرِج شفوا. الَّذينِ م أرواح نِجسةٌ كانت خترج صاِرخةً بصوٍت عظيٍم

  .عظيم يف ِتلك املدينِة
  سيمون الساحر

9 عبش دِهشوي حرعِملُ السستسيمونُ، ي هلٌ امسجوكانَ قَبالً يف املدينِة ريٌء عظيمش هِة، قائالً إناِمروكانَ 10! الس
غِري إىل الكَبِري قائلنيالص ِمن هعونيتب ةُ: "اجلميعةُ اِهللا العظيما 11". هذا هو قومانشوا زهقد اند لكَوِنِهم هعونوكانوا يتب

موِر املُختصِة مبلكوِت اِهللا وباسِم يسوع املَسيِح، اعتمدوا ولكن لَما صدقوا فيلُبس وهو يبشر باُأل12. طَويالً بِسحِرِه
ولَما اعتمد كانَ يالِزم فيلُبس، وإذ رأَى آياٍت وقواٍت عظيمةً تجرى . وسيمونُ أيضا نفسه آمن13. ِرجاالً وِنساًء

شهاند.  
اللذَيِن لَما 15 الساِمرةَ قد قَِبلَت كِلمةَ اِهللا، أرسلوا إليِهم بطرس ويوحنا، ولَما ِمسع الرسلُ الَّذين يف أورشليم أن14َّ

ألنه مل يكُن قد حلَّ بعد على أحٍد ِمنهم، غَري أُم كانوا معتِمدين 16الروح القُدس،  نزال صلَّيا ألجِلِهم لكَي يقبلوا
سوعي ب17. باسِم الرسالقُد وحفقَِبلوا الر علَيِهم عا األياديئٍذ وضضِع أيدي 18. حينبو ها رأَى سيمونُ أنولَم

 راِهمهلُما د مقَد سالقُد وحعطَى الرِل يسعلَيِه : "قائال19ًالر عتوض نم ى أيلطانَ، حتا هذا السأعطياين أنا أيض
وحلُ الرقبي يديس20".  القُدسطرب ةَ اِهللا : "فقالَ لهوِهبم ينأنْ تقت نتظَن كالِك، ألنلله معك كتِفض كُنلت

راِهماِهللا21! بد ا أمامقيمستليس م كةٌ يف هذا األمِر، ألنَّ قَلبوال قُرع صيبن هذا، 22. ليس لك كرش ِمن بفت
فأجاب سيمونُ 24". ألني أراك يف مرارِة املُر وِرباِط الظُّلِم23 أنْ يغفَر لك ِفكر قَلِبك، واطلُب إىل اِهللا عسى

ثُم إنهما بعد ما شِهدا وتكَلَّما 25". اطلُبا أنتما إىل الرب ِمن أجلي لكَي ال يأيتَ علَي شيٌء ِمما ذَكَرتما: "وقالَ
جر ،بِة الربكَِلمنياِمريةً للسكثري را قُرىشوب ليمشعا إىل أور.  

  فيلبس واخلصي احلبشي
قُم واذهب نحو اجلَنوِب، على الطَّريِق املُنحِدرِة ِمن أورشليم إىل غَزةَ الَّيت " :ثُم إنَّ مالك الرب كلَّم فيلُبس قائال26ً

فهذا . ذا رجلٌ حبشي خصي، وزير لكَنداكَةَ مِلكَِة احلَبشِة، كانَ على مجيِع خزائِنهاوإ. فقام وذَهب27". هي بريةٌ



دسجلي ليمشعياَء28. كانَ قد جاَء إىل أورإش يبقرأُ النِتِه وهو يركَبا على ما وجاِلس29. وكانَ راِجع وحفقالَ الر
سهِذِه: "لفيلُب وراِفق مةَتقَدعياَء، فقال30َ".  املَركَبإش يبقرأُ الني هوِمسع ،سإليِه فيلُب رفباد" : ما أنت متفه لَّكألَع
وأما فصلُ 32. وطَلَب إىل فيلُبس أنْ يصعد ويجِلس معه". كيف يمِكنين إنْ مل يرِشدين أحد؟: "فقال31َ". تقرأُ؟

فكانَ هذاالِكتاِب الَّذي كانَ ي قرأُه" : حفتهكذا مل ي هزجالَّذي ي روٍف صاِمٍت أمامإىل الذَّبِح، وِمثلَ خ ِمثلَ شاٍة سيق
األرِض33. فاه ِمن عزنتت هياتبِه؟ ألنَّ ح خِبري نم وجيلُه ،هقَضاؤ ِزعِعِه انـــت34". يف تواض اخلَصي فأجاب

ففَتح فيلُبس فاه وابتدأَ ِمن 35". عن من يقولُ النيب هذا؟ عن نفِسِه أم عن واِحٍد آخر؟: لُب إلَيكأط: "فيلُبس وقالَ
سوعبي هرشهذا الِكتاِب فب.  

36ال على ماٍء، فقالَ اخلَصيما سائراِن يف الطَّريِق أقب؟. هوذا ماٌء: "وفيما هِمدأنْ أعت عمن37". ماذا يسفقالَ فيلُب :
"جوزي كُلّ قَلِبك ِمن تؤِمن وقالَ". إنْ كُنت اِهللا: "فأجاب هو ابن املَسيح سوعأنَّ ي 38 ."أنا أوِمن أنْ تِقف رفأم

هدمفع ،واخلَصي سما إىل املاِء، فيلُبال ِكالهزةُ، فن39. املَركَب ِطفاملاِء، خ ِعدا ِمنا صفلم ولَم ،سفيلُب بالر روح
وبينما هو مجتاز، كانَ يبشر مجيع . وأما فيلُبس فوِجد يف أشدود40. يبِصره اخلَصي أيضا، وذَهب يف طريِقِه فِرحا

  .املُدِن حتى جاَء إىل قَيصريةَ
  
  

  توبة شاول وتغري حياته
9 
وطَلَب ِمنه رسائلَ إىل  2َددا وقَتالً على تالميِذ الرب، فتقَدم إىل رئيِس الكهنِة أما شاولُ فكانَ مل يزلْ ينفُث1ُ

ليمشإىل أور موثَقني مسوقُهالطَّريِق، ِرجاالً أو ِنساًء، ي ا ِمنأُناس دى إذا وجإىل اجلَماعاِت، حت ،شقويف ذَهاِبِه 3. ِدم
شاولُ، : "فسقَطَ على األرِض وِمسع صوتا قائالً له4 ِدمشق فبغتةً أبرق حوله نور ِمن السماِء، حدثَ أنه اقترب إىل

صعب علَيك . أنا يسوع الَّذي أنت تضطَِهده: "فقالَ الرب". من أنت يا سيد؟: "فقال5َ". ملاذا تضطَِهدين؟! شاولُ
ناِخسم ف6". أنْ ترفُسريحتوم ِعدرتلَ؟: "قاَلَ وهو مأنْ أفع ريدماذا ت ،بيا ر ."بالر ِل املدينةَ : "فقالَ لهوادخ قُم

. وأما الرجالُ املُساِفرونَ معه فوقَفوا صاِمتني، يسمعونَ الصوت وال ينظُرونَ أحدا7". فيقالَ لك ماذا ينبغي أنْ تفعلَ
وكانَ 9. فاقتادوه بيِدِه وأدخلوه إىل ِدمشق. ولُ عن األرِض، وكانَ وهو مفتوح العينِني ال يبِصر أحدافنهض شا8

بشرفلم يأكُلْ ومل ي ،بِصراٍم ال يثَالثَةَ أي.  
فقالَ له 11". هأنذا يا رب: "فقالَ!". يا حنانيا: "وكانَ يف ِدمشق ِتلميذٌ امسه حنانيا، فقالَ له الرب يف رؤيا10
بلُ : "الرشاو ها امسالً طَرسوسيجهوذا ريِت ييف ب واطلُب ،قيماملُست قالُ لهقاِق الَّذي يإىل الز بواذه هوذا . قُم هألن

يا رب، :  "فأجاب حنانيا13".  لكَي يبِصروقد رأَى يف رؤيا رجالً امسه حنانيا داِخالً وواِضعا يده علَيِه12يصلّي، 
ليمشيف أور يسيكلَ بِقدروِر فعالش ِمن ِل، كمجعن هذا الر كثريين ِمن ِل 14. قد ِمسعتِقب لطانٌ ِمنس وههنا له

دعونَ باِمسكي الَّذين مجيع ساِء الكهنِة أنْ يوِثق15". رؤبالر فقالَ له" :بحِملَ امسي ! اذهلي ختارألنَّ هذا يل إناٌء م



فمضى حنانيا ودخلَ البيت 17". ألني سأُريِه كم ينبغي أنْ يتألَّم ِمن أجِل امسي16. أمام أُمٍم وملوٍك وبين إسرائيلَ
 الَّذي ظَهر لك يف الطَّريِق الَّذي ِجئت فيِه، لكَي أيها األخ شاولُ، قد أرسلَين الرب يسوع: "ووضع علَيِه يديِه وقالَ

. فللوقِت وقَع ِمن عينيِه شيٌء كأنه قُشور، فأبصر يف احلاِل، وقام واعتمد18". تبِصر ومتتِلئَ ِمن الروِح القُدِس
  .  ِدمشق أياماوكانَ شاولُ مع التالميِذ الَّذين يف. وتناولَ طَعاما فتقَوى19

  شاول يف دمشق وأورشليم
: فبِهت مجيع الَّذين كانوا يسمعونَ وقالوا21". أنْ هذا هو ابن اِهللا: "وللوقِت جعلَ يكِرز يف اامِع باملَسيِح20
 ليسوقَهم موثَقني إىل رؤساِء أليس هذا هو الَّذي أهلك يف أورشليم الَّذين يدعونَ ذا اِلاسِم؟ وقد جاَء إىل هنا هلذا"

  ".أنَّ هذا هو املَسيح: "وأما شاولُ فكانَ يزداد قوةً، ويحير اليهود الساِكنني يف ِدمشق محقّقًا22!". الكهنِة
23 ،لوهقتلي هودالي رةٌ تشاوكثري امأي ا متَّت24ولَمِتِهمكيدلُ مبشاو ِلما وليالً وكانو. فعار اأيض راِقبونَ األبوابا ي

لوهقت25. ليلّنيدوِر مالس ِمن لوهالميذُ ليالً وأنزالت ذَهيف سلّ فأخ اهإي. 

. ذٌولَما جاَء شاولُ إىل أورشليم حاولَ أنْ يلتِصق بالتالميِذ، وكانَ اجلميع يخافونه غَري مصدقني أنه ِتلمي26
27 شقيف ِدم رجاه وكيف ،هكلَّم هيف الطَّريِق وأن بالر رأبص كيف مثَهدِل، وحسإىل الر هررنابا وأحضب ذَهفأخ

سوع28. باسِم يسوعي بباسِم الر جاِهروي ليمشيف أور جخرلُ ويدخي مباِحثُ 29. فكانَ معهوي خاِطبوكانَ ي
لوهقتلوا أنْ يفحاو ،ني30. اليونانيإىل طَرسوس لوهةَ وأرسريإىل قَيص روهةُ أحداإلخو ِلما ع31. فلَم ا الكَنائسوأم

 يف مجيِع اليهوديِة واجلليِل والساِمرِة فكانَ هلا سالم، وكانت تبنى وتسري يف خوِف الرب، وبتعزيِة الروِح القُدِس
تتكاثَر تكان.  

  شفاء إينياس وإقامة طابيثا
فوجد هناك إنسانا امسه 33وحدثَ أنَّ بطرس وهو يجتاز باجلميِع، نزلَ أيضا إىل الِقديسني الساِكنني يف لُدةَ، 32

. يا إينياس، يشفيك يسوع املَسيح: "سفقالَ له بطر34. إينياس مضطَِجعا على سريٍر منذُ ثَماين ِسنني، وكانَ مفلوجا
فِسكلن شوافر للوقِت!". قُم 35. فقامبعوا إىل الرجر ةَ وسارونَ، الَّذينيف لُد اِكننيالس مجيع ورآه.  

 صاِلحةً وإحساناٍت كانت هِذِه كانت ممتِلئَةً أعماالً. وكانَ يف يافا ِتلميذَةٌ امسها طابيثا، الَّذي ترجمته غَزالَة36ُ
وإذ كانت لُدةُ قريبةً ِمن 38. وحدثَ يف ِتلك األياِم أنها مِرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها يف ِعلّيٍة37. تعملُها

فقام بطرس 39.  أنْ يجتاز إليِهميافا، وِمسع التالميذُ أنَّ بطرس فيها، أرسلوا رجلَِني يطلُباِن إليِه أنْ ال يتوانى عن
فلَما وصلَ صِعدوا بِه إىل الِعلّيِة، فوقَفَت لَديِه مجيع األراِمِل يبكني ويرين أقِمصةً وثيابا ِمما كانت تعملُ . وجاَء معهما

ني40. غَزالَةُ وهي معهتكبثا على را، وجخاِرج اجلميع سطرب جِد وقالَفأخرإىل اجلَس فَتالت لَّى، ثُميا : "ِه وص
ثُم نادى الِقديسني واألراِملَ . فناوهلا يده وأقامها41ولَما أبصرت بطرس جلَست، . ففَتحت عينيها!". طابيثا، قومي
ومكَثَ أياما كثريةً يف يافا، ِعند 43. الربفصار ذلك معلوما يف يافا كُلّها، فآمن كثريونَ ب42. وأحضرها حيةً

  .ِسمعانَ رجٍل دباٍغ
  



  
  

  كرنيليوس يطلب مقابلة بطرس
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وهو تقي وخائف اِهللا مع مجيِع 2. وكانَ يف قَيصريةَ رجلٌ امسه كرنيليوس، قائد ِمئٍَة ِمن الكَتيبِة الَّيت تدعى اإليطالية1َ

صنيِتِه، يلّي إىل اِهللا يف كُلّ حٍنيبصعِب، ويةً للشناٍت كثريسح 3. ع ِة ِمناِسعِة التاعالس حوا يف رؤيا نفرأَى ظاِهر
اِهللا داِخالً إليِه وقائالً له الكًا ِمنهاِر، مالن" :قال4َ!". يا كرنيليوس ،اخلَوف لهخإليِه ود صخا شماذا يا : "فلَم

واآلنَ أرِسلْ إىل يافا ِرجاالً واستدِع ِسمعانَ 5. صلَواتك وصدقاتك صِعدت تذكارا أمام اِهللا: " فقالَ له".سيد؟
سطرب البحِر6. املُلَقَّب ِعند هيتاٍغ ببٍل دجِسمعانَ ر ناِزلٌ ِعند هلَ. إنغي أنْ تفعنبماذا ي 7". هو يقولُ لكا انطَلَقفلَم 

 ،هالِزمونكانوا ي الَّذين ا ِمنا تقيسكَرياِمِه، وعدخ ِني ِمنى اثنناد ،كرنيليوس كَلّمالَّذي كانَ ي بكُلّ 8املَالك مهروأخب
  .شيٍء وأرسلهم إىل يافا

  رؤيا بطرس
. رس على السطِح ليصلّي نحو الساعِة الساِدسِةثُم يف الغِد فيما هم يساِفرونَ ويقتِربونَ إىل املدينِة، صِعد بط9

فرأى السماَء مفتوحةً، وإناًء ناِزالً 11وبينما هم يهيئونَ له، وقَعت علَيِه غَيبةٌ، . فجاع كثريا واشتهى أنْ يأكُل10َ
وكانَ فيها كُلُّ دواب األرِض والوحوِش 12.  على األرِضعلَيِه ِمثلَ مالَءٍة عظيمٍة مربوطٍَة بأربعِة أطراٍف ومدالٍَّة

! كالَّ يا رب: "فقالَ بطرس14". قُم يا بطرس، اذبح وكُلْ: "وصار إليِه صوت13. والزحافاِت وطُيوِر السماِء
وكانَ 16!". ما طَهره اُهللا ال تدنسه أنت: "ةًفصار إليِه أيضا صوت ثاني15". ألني مل آكُلْ قَطُّ شيئًا دِنسا أو نِجسا

  .هذا على ثَالِث مراٍت، ثُم ارتفَع اإلناُء أيضا إىل السماِء
ماذا عسى أنْ تكونَ الرؤيا الَّيت رآها؟ إذا الرجالُ الَّذين أُرِسلوا ِمن ِقبِل : وإذ كانَ بطرس يرتاب يف نفِسِه17

 ،يِت ِسمعانَ وقد وقَفوا على الباِب كرنيليوسخِبرون18َوكانوا قد سألوا عن بستا يووناد" : هل ِسمعانُ املُلَقَّب
لكن قُم 20. هوذا ثَالثَةُ ِرجاٍل يطلُبونك: "وبينما بطرس متفَكّر يف الرؤيا، قالَ له الروح19". بطرس ناِزلٌ هناك؟
ممعه بوانِزلْ واذهمهلتي أنا قد أرسيٍء، ألنرتاٍب يف شم 21".  غَري أُرِسلوا إليِه ِمن جاِل الَّذينإىل الر سطرلَ بزفن
إنَّ كرنيليوس قائد : "فقالوا22". ما هو السبب الَّذي حضرتم ألجِلِه؟. ها أنا الَّذي تطلُبونه: "ِقبِل كرنيليوس، وقالَ

بارا وخائف اِهللا ومشهودا له ِمن كُلّ أُمِة اليهوِد، أوحي إليِه مبالٍك مقَدٍس أنْ يستدعيك إىل بيِتِه ويسمع ِمئٍَة، رجالً 
 ثُم يف الغِد خرج بطرس معهم، وأُناس ِمن اإلخوِة الَّذين ِمن يافا. فدعاهم إىل داِخٍل وأضافَهم23". ِمنك كالما

رافَقوه.  
  بطرس يقابل كرنيليوس

ولَما دخلَ 25. وأما كرنيليوس فكانَ ينتِظرهم، وقد دعا أنِسباَءه وأصِدقاَءه األقربني. ويف الغِد دخلوا قَيصرية24َ
ثُم دخلَ 27". نا أيضا إنسانٌقُم، أ: "فأقامه بطرس قائال26ً. بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واِقعا على قَدميِه



ِمعنيجتم كثريين دجوو معه فقالَ هلُم28. وهو يتكَلَّم" : ِصقلتأنْ ي هوديٍل يجعلى ر مرحهو م تعلَمونَ كيف مأنت
فلذلك ِجئت ِمن 29. س أو نِجسوأما أنا فقد أراين اُهللا أنْ ال أقولَ عن إنساٍن ما إنه دِن. بأحٍد أجنيب أو يأيتَ إليِه

منذُ أربعِة أياٍم إىل : "فقالَ كرنيليوس30". ألي سبٍب استدعيتموين؟: فأستخِبركُم. دوِن مناقَضٍة إذ استدعيتموين
: وقال31َقَف أمامي بِلباٍس الِمٍع ويف الساعِة التاِسعِة كُنت أُصلّي يف بييت، وإذا رجلٌ قد و. هِذِه الساعِة كُنت صائما

إنه . فأرِسلْ إىل يافا واستدِع ِسمعانَ املُلَقَّب بطرس32. يا كرنيليوس، سِمعت صالتك وذُِكرت صدقاتك أمام اِهللا
وأنت فعلت حسنا إذ . إلَيك حاالًفأرسلت 33. فهو متى جاَء يكَلّمك. ناِزلٌ يف بيِت ِسمعانَ رجٍل دباٍغ ِعند البحِر

بِه اُهللا. ِجئت كرما أم مجيع عسماِهللا لن ا حاِضرونَ أماممجيع حنواآلنَ ن."  
  عظة بطرس يف بيت كرنيليوس

 يتقيِه ويصنع الِبر مقبولٌ بل يف كُلّ أُمٍة، الَّذي35. باحلَق أنا أِجد أنَّ اَهللا ال يقبلُ الوجوه: "ففتح بطرس فاه وقال34َ
هاملَسيِح36. ِعند سوعالِم بيبالس رشبين إسرائيلَ يلها إىل بةُ الَّيت أرسالكُلّ. الكَِلم بتعلَمونَ 37. هذا هو ر مأنت

يسوع الَّذي ِمن الناِصرِة 38. يت كرز ا يوحنااألمر الَّذي صار يف كُلّ اليهوديِة مبتِدئًا ِمن اجلليِل، بعد املَعموديِة الَّ
كيف مسحه اُهللا بالروِح القُدِس والقوِة، الَّذي جالَ يصنع خريا ويشفي مجيع املُتسلِّط علَيِهم إبليس، ألنَّ اَهللا كانَ 

ِة ويف 39. معههوديِة اليلَ يف كوربكُلّ ما فع هودش حنونليمشٍة. أوربشعلى خ اهإي لّقنيعم لوها قَتالَّذي أيض .
. ليس جلميِع الشعِب، بل لشهوٍد سبق اُهللا فانتخبهم41هذا أقامه اُهللا يف اليوِم الثّاِلِث، وأعطَى أنْ يصري ظاِهرا، 40

 ِتِه ِمنقيام عدب ِربنا معهأكَلنا وش الَّذين حن42. األمواِتلنا ن نيبأنَّ هذا هو املُع دشهعِب، ونللش كِرزوأوصانا أنْ ن
  ".له يشهد مجيع األنبياِء أنَّ كُلَّ من يؤِمن بِه ينالُ باِمسِه غُفرانَ اخلطايا43. ِمن اِهللا ديانا لألحياِء واألمواِت
  حلول الروح القدس على األمم

فاندهش املؤِمنونَ 45. لَّم ِذِه اُألموِر حلَّ الروح القُدس على مجيِع الَّذين كانوا يسمعونَ الكَِلمةَفبينما بطرس يتك44َ
ألنهم 46. الَّذين ِمن أهِل اِخلتاِن، كُلُّ من جاَء مع بطرس، ألنَّ موِهبةَ الروِح القُدِس قد انسكَبت على اُألمِم أيضا

أترى يستطيع أحد أنْ يمنع املاَء حتى ال "47: حينئٍذ أجاب بطرس.  يسمعونهم يتكَلَّمونَ بألِسنٍة ويعظّمونَ اَهللاكانوا
نْ يمكُثَ حينئٍذ سألوه أ. وأمر أنْ يعتِمدوا باسِم الرب48". يعتِمد هؤالِء الَّذين قَِبلوا الروح القُدس كما نحن أيضا؟

  .أياما
  
  

  بطرس يربر خدمته لألمم
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ولَما صِعد بطرس إىل أورشليم، 2. فسِمع الرسلُ واإلخوةُ الَّذين كانوا يف اليهوديِة أنَّ اُألمم أيضا قَِبلوا كِلمةَ اِهللا1

فابتدأَ بطرس يشرح 4".  ِرجاٍل ذَوي غُلفٍَة وأكَلت معهمإنك دخلت إىل: "قائلني3خاصمه الَّذين ِمن أهِل اِخلتاِن، 
إناًء ناِزالً ِمثلَ مالَءٍة عظيمٍة مدّالٍة بأربعِة : أنا كُنت يف مدينِة يافا أُصلّي، فرأيت يف غَيبٍة رؤيا"5: هلُم بالتتابِع قائالً



ى إلَيماِء، فأتالس 6. أطراٍف ِمن ستماِءفتفَرالس افاِت وطُيورحوالز حوشاألرِض والو وابد الً، فرأيتتأمفيِه م .
. ألنه مل يدخلْ فمي قَطُّ دِنس أو نِجس! كالَّ يا رب: فقُلت8. قُم يا بطرس، اذبح وكُلْ: وِمسعت صوتا قائالً يل7
ثُم انتِشلَ اجلميع . وكانَ هذا على ثَالِث مراٍت10. ره اُهللا ال تنجسه أنتما طَه: فأجابين صوت ثانيةً ِمن السماِء9

. وإذا ثَالثَةُ ِرجاٍل قد وقَفوا للوقِت ِعند البيِت الَّذي كُنت فيِه، مرسلني إلَي ِمن قَيصرية11َ. إىل السماِء أيضا
12غَري ممعه بأنْ أذه وحيٍءفقالَ يل الررتاٍب يف شةُ.  متةُ السا هؤالِء اإلخوعي أيضم بوذَه . يتلنا بخفد

أرِسلْ إىل يافا ِرجاالً، واستدِع ِسمعانَ املُلَقَّب بطرس، : فأخبرنا كيف رأَى املَالك يف بيِتِه قائما وقائالً له13الرجِل، 
14 أنت ا بِه ختلُصكالم ككَلّموهو ييِتككما علَينا 15. وكُلُّ ب علَيِهم سالقُد وحلَّ الرح ،كَلَّمأت دأتا ابتفلَم

. إنَّ يوحنا عمد مباٍء وأما أنتم فستعمدونَ بالروِح القُدِس: فتذَكَّرت كالم الرب كيف قال16َ. أيضا يف البداَءِة
ِهبةَ كما لنا أيضا بالسويِة مؤِمنني بالرب يسوع املَسيِح، فمن أنا؟ أقاِدر أنْ أمنع فإنْ كانَ اُهللا قد أعطاهم املَو17
  !".إذًا أعطَى اُهللا اُألمم أيضا التوبةَ للحياِة: "فلَما ِمسعوا ذلك سكَتوا، وكانوا يمجدونَ اَهللا قائلني18". اَهللا؟

  الكنيسة يف أنطاكية
ن تشتتوا ِمن جراِء الضيِق الَّذي حصلَ بسبِب اسِتفانوس فاجتازوا إىل فينيقيةَ وقُربس وأنطاكيةَ، وهم ال أما الَّذي19

وا ولكن كانَ ِمنهم قَوم، وهم ِرجالٌ قُربسيونَ وقَريوانيونَ، الَّذين لَما دخل20. يكَلّمونَ أحدا بالكَِلمِة إالَّ اليهود فقط
سوعي ببالر رينشبم نيخاِطبونَ اليونانيةَ كانوا يعوا إىل 21. أنطاكيجور كثري ددع نفآم ،ممعه بالر دي توكان

بالر .  
الَّذي لَما أتى 23. فسِمع اخلَبر عنهم يف آذاِن الكَنيسِة الَّيت يف أورشليم، فأرسلوا برنابا لكَي يجتاز إىل أنطاكية22َ

ألنه كانَ رجالً صاِلحا وممتِلئًا ِمن الروِح 24ورأَى ِنعمةَ اِهللا فِرح، ووعظَ اجلميع أنْ يثبتوا يف الرب بعزِم القَلِب، 
  .فانضم إىل الرب جمع غَفري. القُدِس واإلمياِن

فحدثَ أنهما اجتمعا يف الكَنيسِة 26. ولَما وجده جاَء بِه إىل أنطاكيةَ. ب شاولَثُم خرج برنابا إىل طَرسوس ليطل25ُ
  .يف أنطاكيةَ أوالً" مسيحيني"ودعي التالميذُ . سنةً كاِملَةً وعلَّما جمعا غَفريا

وقام واِحد ِمنهم امسه أغابوس، وأشار بالروِح أنَّ جوعا 28. ويف ِتلك األياِم احنَدر أنبياُء ِمن أورشليم إىل أنطاكية27َ
رقَيص اِم كُلوديوسا يف أيأيض ِة، الَّذي صارعلى مجيِع املَسكون صريا أنْ يتيدا كانَ عما 29. عظيمسبالميذُ حالت متفح

يئًا، ِخدمرِسلَ كُلُّ واِحٍد شأنْ ي ملكُلّ ِمنه رسِةتيهودييف الي اِكننيِة السإىل 30. ةً إىل اإلخو رِسلنيلوا ذلك مففَع
  .املَشاِيِخ بيِد برنابا وشاولَ

  
  

  استشهاد يعقوب والقبض على بطرس
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وإذ 3.  بالسيِففقَتلَ يعقوب أخا يوحنا2ويف ذلك الوقِت مد هريودس املَِلك يديِه ليسيئَ إىل أُناٍس ِمن الكَنيسِة، 1
ولَما أمسكَه وضعه يف السجِن، 4. وكانت أيام الفَطِري. رأَى أنَّ ذلك يرضي اليهود، عاد فقَبض على بطرس أيضا

فكانَ بطرس محروسا 5. مسلّما إياه إىل أربعِة أراِبع ِمن العسكَِر ليحرسوه، ناويا أنْ يقَدمه بعد الِفصِح إىل الشعِب
  .يف السجِن، وأما الكَنيسةُ فكانت تصري ِمنها صالةٌ بلَجاجٍة إىل اِهللا ِمن أجِلِه

  خروج بطرس من السجن
ـتِني، وكانَ ولَما كانَ هريودس مزِمعا أنْ يقَدمه، كانَ بطرس يف ِتلك اللَّيلَِة نائما بني عسكَريِني مربوطًا بِسلِسلَـ6

جنسونَ السحري اسرالباِب ح ام7. قُد وأيقَظَه سطرب نبج بريِت، فضأضاَء يف الب لَ، ونورأقب بالر الكوإذا م
فقالَ . فَعلَ هكذاف". متَنطَق والبس نعلَيك: "وقالَ له املَالك8. فسقَطَِت السلِسلَـتاِن ِمن يديِه!". قُم عاِجالً: "قائالً
عين: "لهواتب ِرداَءك س9". البهعيتب فخرج . هأن ظُنبل ي ،قيقيى بواِسطَِة املَالِك هو حرأنَّ الَّذي ج علَموكانَ ال ي

، فانفَتح هلُما ِمن ذاِتِه، فجازا املَحرس األولَ والثّاينَ، وأتيا إىل باِب احلَديِد الَّذي يؤدي إىل املدينِة10. ينظُر رؤيا
املَالك قَها، وللوقِت فارقاقًا واِحدما زفخرجا وتقَد.  

اآلنَ عِلمت يقينا أنَّ الرب أرسلَ مالكَه وأنقَذَين ِمن يِد هريودس، وِمن : "فقالَ بطرس، وهو قد رجع إىل نفِسِه11
ثُم جاَء وهو منتِبه إىل بيِت مريم أُم يوحنا املُلَقَِّب مرقُس، حيثُ كانَ كثريونَ 12". كُلّ انِتظاِر شعِب اليهوِد
فلَما عرفَت صوت 14. فلَما قَرع بطرس باب الدهليِز جاءت جاريةٌ امسها رودا لتسمع13. مجتِمعني وهم يصلّونَ

ِمن ِح البابمل تفت سطرالباِبب امقُد واِقف سطرأنَّ ب ترإىل داِخٍل وأخب تكَضِح، بل رأنِت : "فقالوا هلا15.  الفَر
ذين ."!أنَّ هكذا هو كّدتؤ تا هي فكانفقالوا. وأم" :الكُهم ه16!". إنعقرفلَِبثَ ي سطرا بوأم . ها فتحوا ورأَوفلَم

أخِبروا يعقوب واإلخوةَ : "وقالَ. م بيِدِه ليسكُتوا، وحدثَهم كيف أخرجه الرب ِمن السجِنفأشار إليِه17. اندهشوا
  .ثُم خرج وذَهب إىل موِضٍع آخر ."ذا
ودس فلَما طَلَبه وأما هري19ترى ماذا جرى لبطرس؟ : فلَما صار النهار حصلَ اضِطراب ليس بقَليل بني العسكَِر18

  .ثُم نزلَ ِمن اليهوديِة إىل قَيصريةَ وأقام هناك. ومل يِجده فحص احلُراس، وأمر أنْ ينقادوا إىل القَتِل
  موت هريودس

ا بالستس الناِظر على وكانَ هريودس ساِخطًا على الصوريني والصيداويني، فحضروا إليِه بنفٍس واِحدٍة واستعطَفو20
ففي يوٍم معيٍن لَِبس هريودس 21. مضجِع املَِلِك، ثُم صاروا يلتِمسونَ املُصالَحةَ ألنَّ كورتهم تقتات ِمن كورِة املَِلِك

مهخاِطبلَ يعاملُلِك وج على كُرسي لَسةَ، وج22. احلُلَّةَ املُلوكيعبالش خرإنساٍن ":فص إلٍه ال صوت هذا صوت ."!
23ومات ودالد يأكُلُه ِهللا، فصار عِط املَجدمل ي هألن بالر الكم هبرففي احلاِل ض.  
24تنمو وتزيد تةُ اِهللا فكانا كِلمم25. وأمذا معهةَ، وأخال اِخلدمما كم عدب ليمشأور لُ ِمنرنابا وشاوب عجا ور

رقُسم ا املُلَقَّبنيوح.  
  
  



  
 

  إرسال برنابا وشاول
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برنابا، وِسمعانُ الَّذي يدعى نيجر، ولوكيوس القَريواينُّ، : أنطاكيةَ يف الكَنيسِة هناك أنبياُء ومعلّمونَ وكانَ يف1

: هم يخِدمونَ الرب ويصومونَ، قالَ الروح القُدسوبينما 2. ومناِين الَّذي تربى مع هريودس رئيِس الربِع، وشاولُ
فصاموا حينئٍذ وصلَّوا ووضعوا علَيِهما األيادي، ثُم 3". أفِرزوا يل برنابا وشاولَ للعمِل الَّذي دعوتهما إليِه"

  .أطلَقوهما
  برنابا وشاول يف قربص

ولَما صارا يف 5. حنَدرا إىل سلوكيةَ، وِمن هناك سافَرا يف البحِر إىل قُربسفهذاِن إذ أُرِسال ِمن الروِح القُدِس ا4
ولَما اجتازا اجلَزيرةَ إىل بافوس، وجدا رجالً 6. وكانَ معهما يوحنا خاِدما. سالميس ناديا بكَِلمِة اِهللا يف جمامِع اليهوِد

فهذا دعا برنابا وشاولَ . كانَ مع الوايل سرجيوس بولُس، وهو رجلٌ فهيم7اريشوع، ساِحرا نبيا كذّابا يهوديا امسه ب
  .فقاومهما عليم الساِحر، ألنْ هكذا يترجم امسه، طاِلبا أنْ يفِسد الوايلَ عن اإلمياِن8. والتمس أنْ يسمع كِلمةَ اِهللا

أيها املُمتِلئُ كُلَّ ِغش وكُلَّ : "وقال10َيضا، فامتأل ِمن الروِح القُدِس وشخص إليِه وأما شاولُ، الَّذي هو بولُس أ9
فاآلنَ هوذا يد الرب علَيك، فتكونُ 11أال تزالُ تفِسد سبلَ اِهللا املُستقيمةَ؟ ! يا عدو كُلّ بر! يا ابن إبليس! خبٍث

. ففي احلاِل سقَطَ علَيِه ضباب وظُلمةٌ، فجعلَ يدور ملتِمسا من يقوده بيِدِه".  حٍنيأعمى ال تبِصر الشمس إىل
12بتعليِم الر ا ِمنِهشندم نى، آمرا رأَى ما جئٍذ لَمفالوايل حين.  

  يف أنطاكية بيسيدية
13رجا إىل بووأت معه نوم بولُس بافوس ِمن أقلَع ةَثُممفيليِة ب .ليمشإىل أور عجور مقَها ففارنا يوحم 14. وأما هوأم

وبعد ِقراَءِة الناموِس واألنبياِء، 15. فجازوا ِمن برجةَ وأتوا إىل أنطاكيِة بيسيديةَ، ودخلوا املَجمع يوم السبِت وجلَسوا
ِع قائلنيساُء املَجمرؤ لَ إليِهمعِب فقولوا: "أرسةُ وعٍظ للشكِلم كُمِعند تةُ، إنْ كانجالُ اإلخوها الر16". أي فقام

إله شعِب إسرائيلَ هذا اختار 17! أيها الرجالُ اإلسرائيليونَ والَّذين يتقونَ اَهللا، امسعوا: "بولُس وأشار بيِدِه وقالَ
ونحو مدِة أربعني سنةً، احتملَ 18.  يف أرِض ِمصر، وبِذراٍع مرتِفعٍة أخرجهم ِمنهاآباَءنا، ورفَع الشعب يف الغربِة

وبعد ذلك يف نحِو 20. ثُم أهلك سبع أُمٍم يف أرِض كنعانَ وقَسم هلُم أرضهم بالقُرعِة19. عوائدهم يف البريِة
ةً أعطاهسن مسنيِمئٍَة وخعأربيبموئيلَ النى صقُضاةً حت قَيٍس، 21. م لَ بناُهللا شاو مِلكًا، فأعطاهطَلَبوا م ثَم وِمن

وجدت داود : ثُم عزله وأقام هلُم داود مِلكًا، الَّذي شِهد له أيضا، إذ قال22َ. رجالً ِمن ِسبِط بنيامني، أربعني سنةً
ِمن نسِل هذا، حسب الوعِد، أقام اُهللا إلسرائيلَ مخلّصا، 23.  حسب قَليب، الَّذي سيصنع كُلَّ مشيئَيتبن يسى رجالً

سوععِب إسرائيل24َ. يِة جلميِع شوبِة التعموديجيئِه مبقَبلَ م زا فكرنيوح ق25. إذ سب هلُ سعيكَما ينيوح ا صارولَم
  .من تظُنونَ أني أنا؟ لَست أنا إياه، لكن هوذا يأيت بعدي الَّذي لَست مستِحقا أنْ أحلَّ ِحذاَء قَدميِه: يقولُجعلَ 



 ألن27َّ. أيها الرجالُ اإلخوةُ بين ِجنِس إبراهيم، والَّذين بينكُم يتقونَ اَهللا، إلَيكُم أُرِسلَت كِلمةُ هذا اخلَالِص"26
. وأقوالُ األنبياِء الَّيت تقرأُ كُلَّ سبٍت متَّموها، إذ حكَموا علَيِه .الساِكنني يف أورشليم ورؤساَءهم مل يعِرفوا هذا

لوه عن ولَما متَّموا كُلَّ ما كُِتب عنه، أنز29. ومع أُم مل يِجدوا ِعلَّةً واِحدةً للموِت طَلَبوا ِمن بيالطُس أنْ يقتل28َ
وظَهر أياما كثريةً للَّذين صِعدوا معه ِمن اجلليِل إىل 31. ولكن اَهللا أقامه ِمن األمواِت30. اخلَشبِة ووضعوه يف قٍَرب

 قد أكملَ هذا إنَّ اَهللا33ونحن نبشركُم باملَوِعِد الَّذي صار آلبائنا، 32. أورشليم، الَّذين هم شهوده ِعند الشعِب
إنه أقامه 34. أنت ابين، أنا اليوم ولَدتك: لنا نحن أوالدهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا يف املَزموِر الثّاين

ولذلك قالَ 35. ةَإني سأُعطيكُم مراِحم داود الصاِدقَ: ِمن األمواِت، غَري عتيٍد أنْ يعود أيضا إىل فساٍد، فهكذا قالَ
رزموٍر آخا يف ما: أيضى فسادري وسكقُد عتد إىل 36. لَن موانض قَدِة اِهللا، رشورمب جيله مدما خ عدب دألنَّ داو
رجالُ اإلخوةُ، أنه ذا فليكُن معلوما ِعندكُم أيها ال38. وأما الَّذي أقامه اُهللا فلم ير فسادا37. آبائِه، ورأَى فسادا

. وذا يتبرر كُلُّ من يؤِمن ِمن كُلّ ما مل تقِدروا أنْ تتبرروا ِمنه بناموِس موسى39ينادى لكُم بغفراِن اخلطايا، 
ألنين عمالً أعملُ يف ! واهِلكوااُنظُروا أيها املُتهاِونونَ، وتعجبوا 41: فانظُروا لئالَّ يأيتَ علَيكُم ما قيلَ يف األنبياِء40
اِمكُمبِه. أي دأح كُمرقونَ إنْ أخبدصالً ال تمع."  

ولَما 43. وبعدما خرج اليهود ِمن املَجمِع جعلَ اُألمم يطلُبونَ إليِهما أنْ يكَلّماهم ذا الكَالِم يف السبِت القاِدِم42
ِبع كثريونَ ِمن اليهوِد والدخالِء املُتعبدين بولُس وبرنابا، اللذَيِن كانا يكَلّماِنِهم ويقِنعاِنِهم أنْ يثبتوا انفَضِت اجلَماعةُ، ت

وع فلَما رأَى اليهود اجلُم45. ويف السبِت التايل اجتمعت كُلُّ املدينِة تقريبا لتسمع كِلمةَ اِهللا44. يف ِنعمِة اِهللا
فنيدجوم ناِقضنيم بولُس قاِومونَ ما قالهلوا يعةً، وجألوا غَريرنابا وقاال46. امتوب بولُس رأنْ : "فجاه ِجبكانَ ي

للحياِة األبدي ِحقّنيستم غَري كُمأن مكَمتوح ،موها عنكُمفَعتِة اِهللا، ولكن إذ دالً بكَِلمم أوكَلَّموا أنتإىل ت هجوتِة، هوذا ن
فلَما ِمسع 48". قد أقَمتك نورا لُألمِم، لتكونَ أنت خالصا إىل أقصى األرِض: ألنْ هكذا أوصانا الرب47. اُألمِم

بةَ الردونَ كِلمجمحونَ ويفرذلك كانوا ي مللحياِة األ. اُألم ننييعكانوا م الَّذين مجيع نِةوآم49. بدي ترشوانت
ولكن اليهود حركوا النساَء املُتعبداِت الشريفاِت ووجوه املدينِة، وأثاروا اضِطهادا 50. كِلمةُ الرب يف كُلّ الكورِة

خوِمِهمت ما ِمنجوهرنابا، وأخروب و51. على بولُس ،ِلِهما علَيِهمأرج فَضا غُبارما فنا هةَأميا إىل إيقونيا 52. أتوأم
  .التالميذُ فكانوا يمتِلئونَ ِمن الفَرِح والروِح القُدِس

  
  

  يف إيقونية
14 
1نيهوِد واليونانيالي ِمن كثري مهورج نى آمهوِد وتكَلَّما، حتِع اليجما إىل معال مخما دهةَ أنثَ يف إيقونيدوح .
2هودالي ِةولكنِم على اإلخواُألم فوسدوا نوا وأفسغَر املؤِمنني الَّذي 3.  غَري بجاِهراِن بالرا طَويالً يمانفأقاما ز

فانشق جمهور املدينِة، فكانَ بعضهم 4. كانَ يشهد لكَِلمِة ِنعمِتِه، ويعطي أنْ تجرى آيات وعجائب على أيديِهما



هوِد، وبسولَِنيمع اليمع الر مهما، 5. عضموهرجبغوا علَيِهما ويلي جومه سائِهمهوِد مع رؤِم والياُألم لَ ِمنصا حفلَم
  .وكانا هناك يبشراِن7. لسِترةَ ودربةَ، وإىل الكورِة املُحيطَِة: شعرا بِه، فهربا إىل مدينتي ليكأونية6َ

  يف لسترة ودربة
هذا كانَ يسمع بولُس يتكَلَّم، 9.  يجِلس يف لسترةَ رجلٌ عاِجز الرجلَِني مقعد ِمن بطِن     أُمِه، ومل يمِش قَطُّوكان8َ

. فوثَب وصار يمشي!". قُم على ِرجلَيك منتِصبا: "قالَ بصوٍت عظيٍم10فشخص إليِه، وإذ رأَى أنَّ له إميانا ليشفَى، 
". إنَّ اآلِلهةَ تشبهوا بالناِس ونزلوا إلَينا: "اجلُموع لَما رأَوا ما فعلَ بولُس، رفَعوا صوتهم بلُغِة ليكأونيةَ قائلنيف11
كانَ فأتى كاِهن زفس، الَّذي 13. إذ كانَ هو املُتقَدم يف الكَالِم" هرمس"وبولُس " زفس"فكانوا يدعونَ برنابا 12

حذبأنْ ي ريداألبواِب مع اجلُموِع، وكانَ ي املدينِة، بثرياٍن وأكاليلَ ِعند ام14. قُد ،رنابا وبولُسسوالِن، بالر ا ِمسعفلَم
ر حتت آالٍم أيها الرجالُ، ملاذا تفعلونَ هذا؟ نحن أيضا بش:  "وقائلني15مزقا ثيابهما، واندفَعا إىل اجلَمِع صاِرخِني 

ِمثلُكُم، نبشركُم أنْ ترِجعوا ِمن هِذِه األباطيِل إىل اإللِه احلَي الَّذي خلَق السماَء واألرض والبحر وكُلَّ ما فيها، 
16 ِقِهمسلُكونَ يف طُرِم ياُألم مجيع كِة ترِبال17الَّذي يف األجياِل املاضي هفسن كمل يتر هلُ مع أنفعشاِهٍد، وهو ي 
وبقَوِلِهما هذا كفّا اجلُموع باجلَهِد 18". يعطينا ِمن السماِء أمطارا وأزِمنةً مثِمرةً، ويمُأل قُلوبنا طَعاما وسرورا: خريا

ولُس وجروه خاِرج املدينِة، ثُم أتى يهود ِمن أنطاكيةَ وإيقونيةَ وأقنعوا اجلُموع، فرجموا ب19. عن أنْ يذبحوا هلُما
قد مات هأن نية20َ. ظانربرنابا إىل دمع ب ِد خرجلَ املدينةَ، ويف الغخود الميذُ، قامرا 21. ولكن إذ أحاطَ بِه التشفب

ذا كثرييناملدينِة وتلم يف ِتلك.  
  العودة إىل أنطاكية يف سورية

يشدداِن أنفُس التالميِذ ويِعظاِنِهم أنْ يثبتوا يف اإلمياِن، وأنه بضيقاٍت 22ونيةَ وأنطاكيةَ، ثُم رجعا إىل لسِترةَ وإيق
وانتخبا هلُم قُسوسا يف كُلّ كنيسٍة، ثُم صلَّيا بأصواٍم واستودعاهم للرب 23. كثريٍة ينبغي أنْ ندخلَ ملكوت اِهللا

وتكَلَّما بالكَِلمِة يف برجةَ، ثُم نزال إىل 25. ولَما اجتازا يف بيسيديةَ أتيا إىل بمفيلية24َ.  بِهالَّذي كانوا قد آمنوا
ولَما 27. وِمن هناك سافَرا يف البحِر إىل أنطاكيةَ، حيثُ كانا قد أُسِلما إىل ِنعمِة اِهللا للعمِل الَّذي أكماله26. أتاليةَ

مرا وجضاإلمياِنح ِم بابلُألم فتح هما، وأناُهللا معه عنرا بكُلّ ما صةَ، أخبا ليس 28. عا الكَنيسمانز وأقاما هناك
  .بقَليٍل مع التالميِذ

  
  

  جممع الكنيسة يف أورشليم
15 
1هةَ أنلّمونَ اإلخوعلوا يعِة، وجهوديالي ِمن قَوم رِت: "واحنَدأنْ ختلُصواإنْ مل ختت كُممِكنى، ال يِة موسعاد بسنوا ح ."
2 مرونَ ِمنهآخ رنابا وأُناسوب بولُس دصعبوا أنْ يتر ،مبقَليلٍَة معه تثَةٌ لَيسباحةٌ ومعنازرنابا موب لَ لبولُسصا حفلَم

يعتهم الكَنيسةُ اجتازوا يف فينيقيةَ والساِمرِة فهؤالِء بعد ما ش3. سألَِةإىل الرسِل واملَشايِخ إىل أورشليم ِمن أجِل هِذِه املَ



ولَما حضروا إىل أورشليم قَِبلَتهم الكَنيسةُ 4. يخِبرونهم برجوِع اُألمِم، وكانوا يسببونَ سرورا عظيما جلميِع اإلخوِة
ماُهللا معه عنبكُلّ ما ص مروهفأخب ،لُ واملَشايخسِب 5 .والرذهم نوا ِمنكانوا قد آم الَّذين ِمن أُناس ولكن قام

  ".إنه ينبغي أنْ يختنوا، ويوصوا بأنْ يحفَظوا ناموس موسى: "الفَريسيني، وقالوا
أيها الرجالُ : "طرس وقالَ هلُمفبعد ما حصلَت مباحثَةٌ كثريةٌ قام ب7. فاجتمع الرسلُ واملَشايخ لينظُروا يف هذا األمِر6

واُهللا العاِرف 8. اإلخوةُ، أنتم تعلَمونَ أنه منذُ أياٍم قَدميٍة اختار اُهللا بيننا أنه بفَمي يسمع اُألمم كِلمةَ اإلجنيِل ويؤِمنونَ
.  يميز بيننا وبينهم بشيٍء، إذ طَهر باإلمياِن قُلوبهمومل9. القُلوب، شِهد هلُم معطيا هلُم الروح القُدس كما لنا أيضا

لكن بِنعمِة الرب 11فاآلنَ ملاذا تجربونَ اَهللا بوضِع نٍري على عنِق التالميِذ مل يستِطع آباؤنا وال نحن أنْ نحِمله؟ 10
وكانوا يسمعونَ برنابا وبولُس . فسكَت اجلُمهور كُلُّه12". يسوع املَسيح نؤِمن أنْ نخلُص كما أولئك أيضا

ِم بواِسطَِتِهمجائِب يف اُألماآلياِت والع اُهللا ِمن عنثاِن جبميِع ما صدحي.  
أوالً  د اُهللاِسمعانُ قد أخبر كيف افتق14َ. أيها الرجالُ اإلخوةُ، امسعوين: "وبعدما سكَتا أجاب يعقوب قائال13ً

سأرِجع بعد هذا وأبين 16: وهذا تواِفقُه أقوالُ األنبياِء، كما هو مكتوب15. اُألمم ليأخذَ ِمنهم شعبا على اِمسِه
، ومجيع اُألمِم لكَي يطلُب الباقونَ ِمن الناِس الرب17أيضا خيمةَ داود الساِقطَةَ، وأبين أيضا ردمها وأُقيمها ثانيةً، 

هذا كُلَّه اِنعالص ،بيقولُ الر ،امسي علَيِهم عيد أعماِلِه18. الَّذين ِل مجيعنذُ األزم بالر ةٌ ِعندعلوملذلك أنا 19. م
ن نجاساِت األصناِم، والزنا، بل يرسلْ إليِهم أنْ يمتِنعوا ع20أرى أنْ ال يثَقَّلَ على الراِجعني إىل اِهللا ِمن اُألمِم، 

  ".ألنَّ موسى منذُ أجياٍل قَدميٍة، له يف كُلّ مدينٍة من يكِرز بِه، إذ يقرأُ يف اامِع كُلَّ سبٍت21. واملَخنوِق، والدِم
  رسالة الكنيسة إىل املؤمنني من األمم

:  يختاروا رجلَِني ِمنهم، فيرِسلوهما إىل أنطاكيةَ مع بولُس وبرناباحينئٍذ رأَى الرسلُ واملَشاِيخ مع كُلّ الكَنيسِة أن22ْ
اَلرسلُ واملَشايخ واإلخوةُ : "وكَتبوا بأيديِهم هكذا23. يهوذا املُلَقَّب برسابا، وسيال، رجلَِني متقَدمِني يف اإلخوِة

اُألم ِمن ِة الَّذينا إىل اإلخوهدونَ سالمةَيةَ وكيليكيةَ وسوريِعنِدنا 24: ِم يف أنطاكي ِمن ا خاِرجنيإذ قد ِمسعنا أنَّ أُناس
مرهمل نأم حنن الَّذين ،اموسِتنوا وحتفَظوا النأنْ ختت وقائلني ،كُمأنفُس قَلّبنيبأقواٍل، م جوكُمرأينا وقد ِصرنا 25. أزع

رجلَِني قد بذَال نفسيِهما ألجِل اسِم 26ِني ونرِسلهما إلَيكُم مع حبيبينا برنابا وبولُس، بنفٍس واِحدٍة أنْ نختار رجلَ
ألنه قد رأَى الروح 28. فقد أرسلنا يهوذا وسيال، وهما يخِبراِنكُم بنفِس اُألموِر ِشفاها27. ربنا يسوع املَسيِح

أنْ متتِنعوا عما ذُِبح لألصناِم، وعِن الدِم، 29: يكُم ِثقالً أكثَر، غَري هِذِه األشياِء الواِجبِةالقُدس ونحن، أنْ ال نضع علَ
  ".كونوا معافَني. واملَخنوِق، والزنا، الَّيت إنْ حِفظتم أنفُسكُم ِمنها فِنِعما تفعلونَ

. فلَما قَرأوها فِرحوا لسبِب التعزيِة31. وا اجلُمهور ودفَعوا الرسالَةَفهؤالِء لَما أُطِلقوا جاءوا إىل أنطاكيةَ، وجمع30
32مداهدةَ بكَالٍم كثٍري وشظا اإلخوِني، وعبيا نما أيضهوذا وسيال، إذ كانا ها أُطِلقا 33. ويمانفا زرما ص عدب ثُم

 أما بولُس وبرنابا فأقاما يف أنطاكيةَ يعلّماِن 35. ال رأَى أنْ يلبثَ هناكولكن سي34. بسالٍم ِمن اإلخوِة إىل الرسل
بِة الرا بكَِلمأيض كثريين رينراِن مع آخشبوي.  

  بولس وبرنابا يفترقان



". يها بكَِلمِة الرب، كيف هملنرِجع ونفتِقد إخوتنا يف كُلّ مدينٍة نادينا ف: "ثُم بعد أياٍم قالَ بولُس لبرنابا36
37 ،رقُسى مدعا الَّذي ينا يوحما أيضذا معهرنابا أنْ يأخب ما 38فأشارقَهأنَّ الَّذي فار حِسنستفكانَ ي ا بولُسوأم

. رةٌ حتى فارق أحدهما اآلخرفحصلَ بينهما مشاج39. ِمن بمفيليةَ ومل يذهب معهما للعمِل، ال يأخذاِنِه معهما
سيف البحِر إىل قُرب وسافَر رقُسذَ مرنابا أخِة 40. وبِة إىل ِنعماإلخو ا ِمنعودستم سيال وخرج فاختار ا بولُسوأم

  .فاجتاز يف سوريةَ وكيليكيةَ يشدد الكَنائس41. اِهللا
  
  

  تيموثاوس ينضم إىل بولس وسيال
16 
ثُم وصلَ إىل دربةَ ولسترةَ، وإذا ِتلميذٌ كانَ هناك امسه تيموثاوس، ابن امرأٍة يهوديٍة مؤِمنٍة ولكن أباه يوناينٌّ، 1
ه ِمن أجِل فأراد بولُس أنْ يخرج هذا معه، فأخذَه وختن3. وكانَ مشهودا له ِمن اإلخوِة الَّذين يف لسترةَ وإيقونية2َ

وإذ كانوا يجتازونَ يف املُدِن كانوا 4. اليهوِد الَّذين يف ِتلك األماِكِن، ألنَّ اجلميع كانوا يعِرفونَ أباه أنه يوناينٌّ
  .يسلّمونهم القَضايا الَّيت حكَم ا الرسلُ واملَشايخ الَّذين يف أورشليم ليحفَظوها

   املكدوينرؤية بولس للرجل
وبعد ما اجتازوا يف ِفرجييةَ وكورِة غَالطيةَ، منعهم 6. فكانِت الكَنائس تتشدد يف اإلمياِن وتزداد يف العدِد كُلَّ يوٍم5

. يةَ، فلم يدعهم الروحإىل بثين فلَما أتوا إىل ميسيا حاولوا أنْ يذهبوا7. الروح القُدس أنْ يتكَلَّموا بالكَِلمِة يف أسيا
8روا إىل ترواسا واحنَدوا على ميسيررؤيا يف اللَّيِل9. فم لبولُس ترإليِه ويقولُ: وظَه طلُبي ِكدوينٌّ قائملٌ مجر :
، متحقّقني أنَّ الرب قد دعانا فلَما رأَى الرؤيا للوقِت طَلَبنا أنْ نخرج إىل مِكدونية10َ!". اعبر إىل مِكدونيةَ وأِعنا"

مهرشبلن.  
  إميان ليدية يف فيلبــي

11ِد إىل نيابوليسِة إىل ساموثراكي، ويف الغهنا باِلاسِتقامجوتو ترواس ي، الَّيت هي 12. فأقلَعنا ِمنإىل فيِلب هناك وِمن
ويف يوِم السبِت خرجنا إىل خاِرِج 13. فأقَمنا يف هِذِه املدينِة أياما. ونيةُأولُ مدينٍة ِمن مقاطَعِة مِكدونيةَ، وهي كول

عنمساَء اللوايت اجتالن كَلّما نلَسنا وكُنالةٌ، فجةُ أنْ تكونَ صِت العادريثُ جٍر، ح 14. املدينِة ِعند عتسم تفكان
. ن مدينِة ثَياتريا، متعبدةٌ ِهللا، ففتح الرب قَلبها لتصغي إىل ما كانَ يقولُه بولُسامرأةٌ امسها ليديةُ، بياعةُ أُرجواٍن ِم

". إنْ كنتم قد حكَمتم أني مؤِمنةٌ بالرب، فادخلوا بييت وامكُثوا: "فلَما اعتمدت هي وأهلُ بيِتها طَلَبت قائلَة15ً
  .فألزمتنا

  ن فيليببولس وسيال يف سج
وكانت تكِسب مواليها مكسبا كثريا . وحدثَ بينما كُنا ذاِهبني إىل الصالِة، أنَّ جاريةً ا روح ِعرافٍَة استقبلَتنا16

ذين ينادونَ لكُم بطريِق هؤالِء الناس هم عبيد اِهللا العلي، الَّ: "هِذِه اتبعت بولُس وإيانا وصرخت قائلَة17ً. بِعرافَِتها



أنا آمرك باسِم يسوع املَسيِح : "فضِجر بولُس والتفَت إىل الروِح وقالَ. وكانت تفعلُ هذا أياما كثرية18ً". اخلَالِص
  .فخرج يف ِتلك الساعِة!". أنْ خترج ِمنها

19ِبِهمكسجاُء مر قد خرج هواليها أنا رأَى موِق إىل احلُكّاِمفلَمما إىل السوهروسيال وج كوا بولُسوإذ 20. ، أمس
وينادياِن بعوائد ال يجوز لنا أنْ نقبلها 21هذاِن الرجالِن يبلِبالِن مدينتنا، وهما يهودياِن، : "أتوا ِما إىل الوالِة، قالوا

.  اجلَمع معا علَيِهما، ومزق الوالةُ ثيابهما وأمروا أنْ يضربا بالِعصيفقام22". وال نعملَ ا، إذ نحن رومانيونَ
وهو إذ 24. فوضعوا علَيِهما ضرباٍت كثريةً وألقوهما يف السجِن، وأوصوا حاِفظَ السجِن أنْ يحرسهما بضبٍط23

اِخليجِن الدما يف السةً ِمثلَ هِذِه، ألقاهذَ وصيِةأخما يف اِملقطَرلهطَ أرجبوض ،.  
فحدثَ بغتةً زلزلَةٌ 26. ونحو ِنصِف اللَّيِل كانَ بولُس وسيال يصلّياِن ويسبحاِن اَهللا، واملَسجونونَ يسمعونهما25

يف احلاِل األبواب تحجِن، فانفَتالس أساسات تععزى تزةٌ حتعظيم اجلميِعكُلُّها، وانفَكَّت يقَظَ 27.  قُيودا استولَم
. حاِفظُ السجِن، ورأَى أبواب السجِن مفتوحةً، استلَّ سيفَه وكانَ مزِمعا أنْ يقتلَ نفسه، ظانا أنَّ املَسجونني قد هربوا

فطَلَب ضوًءا واندفَع إىل 29!". ا ههناألنَّ مجيعن! ال تفعلْ بنفِسك شيئًا رديا: "فنادى بولُس بصوٍت عظيٍم قائال28ً
 ،ِعدرتوسيال وهو م لبولُس رما وقال30َداِخٍل، وخهجأخر ؟: "ثُمأخلُص لَ لكَيغي أنْ أفعنبماذا ي ،يديا سي ."

. ن يف بيِتِه بكَِلمِة الربوكلَّماه ومجيع م32". آِمن بالرب يسوع املَسيِح فتخلُص أنت وأهلُ بيِتك: "فقاال31
ولَما 34. فأخذَهما يف ِتلك الساعِة ِمن اللَّيِل وغَسلهما ِمن اِجلراحاِت، واعتمد يف احلاِل هو والَّذين له أمجعون33َ

  .ِهللاأصعدهما إىل بيِتِه قَدم هلُما مائدةً، وَلَّلَ مع مجيِع بيِتِه إذ كانَ قد آمن با
35قائلني الةُ اجلَّالدينلَ الوأرس هارالن ا صارلَِني: "ولَمجالر ذَيِنك ذا الكَالِم 36". أطِلق جِن بولُسحاِفظُ الس رفأخب

 مقضي علَينا، ضربونا جهرا غَري: "فقالَ هلُم بولُس37. أنَّ الوالةَ قد أرسلوا أنْ تطلَقا، فاخرجا اآلنَ واذهبا بسالٍم
". بل ليأتوا هم أنفُسهم ويخِرجونا! أفاآلنَ يطردوننا ِسرا؟ كالَّ. ونحن رجالِن رومانياِن، وألقَونا يف السجِن

ا فجاءوا وتضرعوا إليِهم39. فأخبر اجلالَّدونَ الوالةَ ذا الكَالِم، فاختشوا لَما ِمسعوا أنهما رومانياِن38
فخرجا ِمن السجِن ودخال ِعند ليديةَ، فأبصرا اإلخوةَ وعزياهم 40. وأخرجوهما، وسألوهما أنْ يخرجا ِمن املدينِة

  .ثُم خرجا
  
  

  يف تسالونيكي
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لُس إليِهم حسب فدخلَ بو2. فاجتازا يف أمفيبوليس وأبولونيةَ، وأتيا إىل تسالونيكي، حيثُ كانَ مجمع اليهوِد1

موضحا ومبينا أنه كانَ ينبغي أنَّ املَسيح يتألَّم ويقوم ِمن األمواِت، 3عادِتِه، وكانَ يحاجهم ثَالثَةَ سبوٍت ِمن الكُتِب، 
ا إىل بولُس وسيال، وِمن اليونانيني فاقتنع قَوم ِمنهم واحنازو4. هذا هو املَسيح يسوع الَّذي أنا أُنادي لكُم بِه: وأنَّ

فغار اليهود غَري املؤِمنني واتخذوا ِرجاالً أشرارا ِمن 5. املُتعبدين جمهور كثري، وِمن النساِء املُتقَدماِت عدد ليس بقَليٍل



ولَما مل 6. بني أنْ يحِضروهما إىل الشعِبأهِل السوِق، وجتَمعوا وسجسوا املدينةَ، وقاموا على بيِت ياسونَ طاِل
كّاِم املدينِة صاِرخنيِة إىل حاإلخو ا ِمنوا ياسونَ وأُناسرما، جِجدوهروا إىل : "يضةَ حفتنوا املَسكون إنَّ هؤالِء الَّذين

!". يسوع: إنه يوجد مِلك آخر: يصر قائلنيوهؤالِء كُلُّهم يعملونَ ِضد أحكاِم قَ. وقد قَِبلهم ياسون7ُ. ههنا أيضا
  .فأخذوا كفالَةً ِمن ياسونَ وِمن الباقني، ثُم أطلَقوهم9. فأزعجوا اجلَمع وحكّام املدينِة إذ ِمسعوا هذا8

  يف بريية
وكانَ 11. ال مضيا إىل مجمِع اليهوِدوهما لَما وص. وأما اإلخوةُ فللوقِت أرسلوا بولُس وسيال ليالً إىل بريية10َ

هل هِذِه اُألمور هكذا؟ : هؤالِء أشرف ِمن الَّذين يف تسالونيكي، فقَِبلوا الكَِلمةَ بكُلّ نشاٍط فاِحصني الكُتب كُلَّ يوٍم
12دجاِل عالر ريفاِت، وِمناِت الشساِء اليونانيالن كثريونَ، وِمن مِمنه نليس بقَليٍلفآم د.  
13 هناك جونَ اجلُموعيهِة اِهللا، جاءوا يبكَِلم ى بولُسا نادةَ أيضيف بريي هتسالونيكي أن ِمن الَّذين هودالي ِلما عفلَم
والَّذين 15. ناكفحينئٍذ أرسلَ اإلخوةُ بولُس للوقِت ليذهب كما إىل البحِر، وأما سيال وتيموثاوس فبقيا ه14. أيضا

  .ولَما أخذوا وصيةً إىل سيال وتيموثاوس أنْ يأتيا إليِه بأسرِع ما يمِكن، مضوا. صاحبوا بولُس جاءوا بِه إىل أثينا
  يف أثينا

 يكَلّم يف املَجمِع اليهود فكان17َ. وبينما بولُس ينتِظرهما يف أثينا احتدت روحه فيِه، إذ رأَى املدينةَ مملؤةً أصناما16
: فقابله قَوم ِمن الفَالِسفَِة األبيكوريني والرواقيني، وقالَ بعض18. املُتعبدين، والَّذين يصاِدفونه يف السوِق كُلَّ يوٍم

. ألنه كانَ يبشرهم بيسوع والقيامِة". ٍة غَريبٍةإنه يظهر مناديا بآِله: "وبعض". ترى ماذا يريد هذا اِملهذار أنْ يقولَ؟"
19قائلني ،باغوس بوا بِه إىل أريوسوذَه ذوهبِه: "فأخ الَّذي تتكَلَّم اجلديد عليمما هو هذا الت عِرفنا أنْ نمِكنهل ي .
20علَمأنْ ن ريدٍة، فنساِمِعنا بأُموٍر غَريبتأيت إىل م كى أنْ تكونَ هِذِهألنسباُء 21".  ما عرعونَ والغونَ أمجا األثيِنويأم

  .املُستوِطنونَ، فال يتفَرغونَ لشيٍء آخر، إالَّ ألنْ يتكَلَّموا أو يسمعوا شيئًا حديثًا
 كُلّ وجٍه كأنكُم متدينونَ كثريا، أراكُم ِمن! أيها الرجالُ األثيِنويونَ: "فوقَف بولُس يف وسِط أريوس باغوس وقال22َ
فالَّذي تتقونه ". إللٍه مجهوٍل: "ألنين بينما كُنت أجتاز وأنظُر إىل معبوداِتكُم، وجدت أيضا مذبحا مكتوبا علَيِه23

 ما فيِه، هذا، إذ هو رب السماِء واألرِض، ال اإلله الَّذي خلَق العالَم وكُل24َّ. وأنتم جتهلونه، هذا أنا أُنادي لكُم بِه
وال يخدم بأيادي الناِس كأنه محتاج إىل شيٍء، إذ هو يعطي اجلميع حياةً 25يسكُن يف هياِكلَ مصنوعٍة باأليادي، 

نونَ على كُلّ وجِه األرِض، وحتم باألوقاِت وصنع ِمن دٍم واِحٍد كُلَّ أُمٍة ِمن الناِس يسك26ُ. ونفسا وكُلَّ شيٍء
 ،سكَِنِهمدوِد مِة وحبنيا27املُععيدا ليس بعن كُلّ واِحٍد ِمن همع أن ،ِجدوهفي هسونيتلَم ملَّهطلُبوا اَهللا لَعي لكَي .

فإذ نحن ذُريةُ اِهللا، ال ينبغي 29. ألننا أيضا ذُريته: ضاألننا بِه نحيا ونتحرك ونوجد، كما قالَ بعض شعرائكُم أي28
فاُهللا اآلنَ يأمر مجيع الناِس يف 30. أنْ نظُن أنَّ الالَّهوت شبيه بذَهٍب أو ِفضٍة أو حجِر نقِش ِصناعِة واخِتراِع إنساٍن

ألنه أقام يوما هو فيِه مزِمع أنْ يدين املَسكونةَ بالعدِل، برجٍل قد 31. اجلَهِلكُلّ مكاٍن أنْ يتوبوا، متغاضيا عن أزِمنِة 
  ".عينه، مقَدما للجميِع إميانا إذ أقامه ِمن األمواِت



!".  عن هذا أيضاسنسمع ِمنك: "ولَما ِمسعوا بالقيامِة ِمن األمواِت كانَ البعض يستهِزئونَ، والبعض يقولون32َ
33وسِطِهم ِمن بولُس وامرأةٌ 34. وهكذا خرج ،األريوباغي ديونيسيوس منوا، ِمنهقوا بِه وآمصا التأُناس ولكن

  .امسها دامِرس وآخرونَ معهما
  يف كورنثوس
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امسه أكيال، بنطي اِجلنِس، كانَ قد جاَء فوجد يهوديا 2وجاَء إىل كوِرنثوس،  وبعد هذا مضى بولُس ِمن أثينا1

. حديثًا ِمن إيطالية، وبريسِكالَّ امرأته، ألنَّ كُلوديوس كانَ قد أمر أنْ يمضي مجيع اليهوِد ِمن روميةَ، فجاَء إليِهما
وكانَ يحاج يف املَجمِع كُلَّ 4. عِتِهما خياميِنيولكَوِنِه ِمن ِصناعِتِهما أقام ِعندهما وكانَ يعملُ، ألنهما كانا يف ِصنا3

نيا ويونانيهودي قِنع5. سبٍت وي دشهوِح وهو يا بالرِصرنحم ةَ، كانَ بولُسِكدونيم ِمن سسيال وتيموثاو را احنَدولَم
سوعهوِد باملَسيِح يث6. للي فَضفونَ ندجقاِومونَ ويوقالَ هلُموإذ كانوا ي هياب" :على رؤوِسكُم كُممريٌء! دأنا ب . ِمن
فانتقَلَ ِمن هناك وجاَء إىل بيِت رجٍل امسه يوستس، كانَ متعبدا ِهللا، وكانَ بيته مالِصقًا 7". اآلنَ أذهب إىل اُألمِم

  .يِع بيِتِه، وكثريونَ ِمن الكوِرنثيني إذ ِمسعوا آمنوا واعتمدواوِكريسبس رئيس املَجمِع آمن بالرب مع مج8. للمجمِع
ألني أنا معك، وال يقَع بك أحد ليؤذيك، 10ال ختَف، بل تكَلَّم وال تسكُت، : "فقالَ الرب لبولُس برؤيا يف اللَّيِل9

 .وِستةَ أشهٍر يعلّم بينهم بكَِلمِة اِهللافأقام سنةً 11". كثريا يف هِذِه املدينِة ألنَّ يل شعبا

إنَّ : "قائلني13ولَما كانَ غاليونُ يتولَّى أخائيةَ، قام اليهود بنفٍس واِحدٍة على بولُس، وأتوا بِه إىل كُرسي الِواليِة 12
لو : "نَ بولُس مزِمعا أنْ يفتح فاه قالَ غاليونُ لليهوِدوإذ كا14". هذا يستميلُ الناس أنْ يعبدوا اَهللا ِخبالِف الناموِس

كُملتمقد احت باحلَق لكُنت ،هودها اليا أيديبثًا را أو خسألَةً عن15. كانَ ظُلمٍة، وأمساٍء، : ولكن إذا كانَ مكِلم
مبِصرونَ أنتفت ،ا. وناموِسكُمأشاُء أنْ أكونَ قاضي ي لَست16".  هلِذِه اُألموِرألنالكُرسي ِمن مهدذَ 17. فطَرفأخ

  .مجيع اليونانيني سوستانيس رئيس املَجمِع، وضربوه قُدام الكُرسي، ومل يهم غاليونَ شيٌء ِمن ذلك
  بريسكال وأكيال وأبلوس

 وسافَر يف البحِر إىل سوريةَ، ومعه بريسِكالَّ وأكيال، بعدما وأما بولُس فلَِبثَ أيضا أياما كثريةً، ثُم ودع اإلخوة18َ
ذركانَ علَيِه ن هريا ألنيف كنخ هرأس لَق19. حما هناككَهوتر سلَ إىل أفَسفأقب . وحاج علَ املَجمخا هو فدوأم

هودا أ20. اليمانز مهمكُثَ ِعندطلُبونَ أنْ يوإذ كانوا يِجبلَ مل يقائال21ً. طو مهعغي على كُلّ حاٍل : "بل ودنبي
ليمشيف أور القاِدم لَ العيدا إنْ شاَء اُهللا. أنْ أعمأيض إلَيكُم ولكن سأرِجع ."سأفَس ِمن لَ يف 22. فأقلَعزا نولَم

وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابِع يف كورِة 23. طاكيةَقَيصريةَ صِعد وسلَّم على الكَنيسِة، ثُم احنَدر إىل أن
  .غَالطيةَ وِفرجييةَ يشدد مجيع التالميِذ

كانَ هذا خبريا يف 25. ثُم أقبلَ إىل أفَسس يهودي امسه أبلّوس، إسكَندري اِجلنِس، رجلٌ فصيح مقتِدر يف الكُتِب24
وابتدأ 26. عاِرفًا معموديةَ يوحنا فقط. وكانَ وهو حار بالروِح يتكَلَّم ويعلّم بتدقيٍق ما يختص بالرب. يِق الربطر

 كانَ وإذ27. فلَما ِمسعه أكيال وبريسِكالَّ أخذاه إليِهما، وشرحا له طريق الرب بأكثَِر تدقيٍق. هذا يجاِهر يف املَجمِع



لوهقبأنْ ي مهونضحالميِذ يةُ إىل التاإلخو بةَ، كتإىل أخائي جتازأنْ ي ريدكانوا . ي ِة الَّذينعما بالنكثري دا جاَء ساعفلَم
  .ألنه كانَ باشِتداٍد يفِحم اليهود جهرا، مبينا بالكُتِب أنَّ يسوع هو املَسيح28قد آمنوا، 

  
  بولس يف أفسس
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1سِة جاَء إىل أفَسواحي العالييف الن ما اجتاز عدب أنَّ بولُس ،يف كوِرنثوس لّوسثَ فيما كانَ أبدتالميذَ . فح دفإذ وج
فبماذا : "فقالَ هلُم3". دسوال ِمسعنا أنه يوجد الروح القُ: "قالوا له". هل قَِبلتم الروح القُدس لَما آمنتم؟: "قالَ هلُم2

إنَّ يوحنا عمد مبعموديِة التوبِة، قائالً للشعِب أنْ يؤِمنوا بالَّذي : "فقالَ بولُس4". مبعموديِة يوحنا: "فقالوا". اعتمدتم؟
سوعباملَسيِح ي أي ،هعدسو5". يأيت بي بدوا باسِم الرما ِمسعوا اعتفلَم6. ع وحلَّ الرح يِه علَيِهمدي بولُس عا وضولَم

  .وكانَ مجيع الرجاِل نحو اثني عشر7. القُدس علَيِهم، فطَِفقوا يتكَلَّمونَ بلُغاٍت ويتنبأونَ
8صختا يف ما يقِنعا ومحاجٍر مةَ ثَالثَِة أشهدم جاِهروكانَ ي ،علَ املَجمخد نَ 9.  مبلكوِت اِهللاثُمويتقَس ا كانَ قَومولَم

 هِة إنساٍن امسسدرا كُلَّ يوٍم يف محاجالميذَ، مالت زوأفر ملَ عنهزاجلُمهوِر، اعت أمام الطَّريق عونَ، شاِتمنيقنوال ي
س10. تريانسوعي بةَ الركِلم ى ِمسعِني، حتتةَ سندوكانَ ذلك منيهوٍد ويونانيي ا، ِمنيف أسي اِكننيالس مجيع  .
حتى كانَ يؤتى عن جسِدِه مبناديلَ أو مآِزر إىل 12وكانَ اُهللا يصنع على يدي بولُس قواٍت غَري املُعتادِة، 11

مةُ ِمنهيررالش األرواح جوختر ،األمراض مى، فتزولُ عنهاملَرض.  
13عرفشقائلني ،سوعي بةُ باسِم الريررالش ِم األرواحِ وا على الَّذينمسأنْ ي منيزاملُع افنيهوِد الطَّوالي ِمن قَوم  :
"بِه بولُس كِرزالَّذي ي سوعبي علَيك قِسم14!". نٍة، الَّذيننئيِس كهر هوديٍل يجكاوا، رلس ننيةُ بَلوا وكانَ سبعفع 

فوثَب 16" أما يسوع فأنا أعِرفُه، وبولُس أنا أعلَمه، وأما أنتم فمن أنتم؟: "فأجاب الروح الشرير وقال15َ. هذا
. مجرحنيعلَيِهم اإلنسانُ الَّذي كانَ فيِه الروح الشرير، وغَلَبهم وقَوي علَيِهم، حتى هربوا ِمن ذلك البيِت عراةً و

17سيف أفَس اِكننيالس نيهوِد واليونانيمجيِع الي ا ِعندعلومهذا م وصار . بالر وكانَ اسم ،على مجيِعِهم وفخ قَعفو
ظَّميتع سوع18. ي ،بأفعاِلِهم خِبرينوم ينِقرنوا يأتونَ مآم الَّذين 19وكانَ كثريونَ ِمنوكانَ كثريونَ ِمن الَّذين 

. وحسبوا أمثانها فوجدوها خمسني ألفًا ِمن الِفضِة. يستعِملونَ السحر يجمعونَ الكُتب ويحرقونها أمام اجلميِع
  .هكذا كانت كِلمةُ الرب تنمو وتقوى بِشدٍة20
 

  الشغب يف أفسس
21يف ن بولُس عوض ،هِذِه اُألمور ا كِملَتقائالًولَم ،ليمشإىل أور بذهةَ يةَ وأخائيِكدونييف م جتازما يعدب هفِسِه أن :
: كانوا يخِدمونه فأرسلَ إىل مِكدونيةَ اثنِني ِمن الَّذين22". إني بعد ما أصري هناك ينبغي أنْ أرى روميةَ أيضا"

وحدثَ يف ذلك الوقِت شغب ليس بقَليٍل بسبِب هذا الطَّريِق، 23. يف أسياتيموثاوس وأرسطوس، ولَِبثَ هو زمانا 
. ألنَّ إنسانا امسه دِميتريوس، صائغٌ صاِنع هياِكِل ِفضٍة ألرطاميس، كانَ يكَسب الصناع مكسبا ليس بقَليٍل24



. يها الرجالُ أنتم تعلَمونَ أنَّ ِسعتنا إنما هي ِمن هِذِه الصناعِةأ: "فجمعهم والفَعلَةَ يف ِمثِل ذلك العمِل وقال25َ
وأنتم تنظُرونَ وتسمعونَ أنه ليس ِمن أفَسس فقط، بل ِمن مجيِع أسيا تقريبا، استمالَ وأزاغَ بولُس هذا جمعا 26

فليس نصيبنا هذا وحده يف خطٍَر ِمن أنْ يحصلَ يف إهانٍة، بل 27. إنَّ الَّيت تصنع باأليادي لَيست آِلهةً: كثريا قائالً
أيضا هيكَلُ أرطاميس، اإللَهِة العظيمِة، أنْ يحسب ال شيَء، وأنْ سوف تهدم عظَمتها، هي الَّيت يعبدها مجيع أسيا 

!". عظيمةٌ هي أرطاميس األفَسسيني: "وا يصرخونَ قائلنيفلَما ِمسعوا امتألوا غَضبا، وطَِفق28". واملَسكونِة
فامتألِت املدينةُ كُلُّها اضِطرابا، واندفَعوا بنفٍس واِحدٍة إىل املَشهِد خاِطفني معهم غايوس وأِرسترخس املَِكدونيِني، 29

  .رفيقَي بولُس يف السفَِر
وأُناس ِمن وجوِه أسيا، كانوا أصِدقاَءه، 31. يدخلَ بني الشعِب، مل يدعه التالميذُولَما كانَ بولُس يريد أنْ 30

وكانَ البعض يصرخونَ بشيٍء والبعض بشيٍء آخر، ألنَّ 32. أرسلوا يطلُبونَ إليِه أنْ ال يسلّم نفسه إىل املَشهِد
ها، وأكثَرضطَِربعوااملَحِفلَ كانَ مميٍء كانوا قد اجتش درونَ أليال ي اجلَمِع، وكانَ 33! م ِمن رذَبوا إسكَندفاجت

هدفَعوني هودعِب. اليللش جحتأنْ ي ريدِدِه يبي رإسكَند 34. فأشار ِمن واِحد صوت صار ،هوديي هفوا أنرا عفلَم
ِة ساعدم حون ِنياجلميِع صاِرخنيت" :نيسياألفَس ةٌ هي أرطاميسعظيم."!  

أيها الرجالُ األفَسسيونَ، من هو اإلنسانُ الَّذي ال يعلَم أنَّ مدينةَ األفَسسيني : "ثُم سكَّن الكاِتب اجلَمع وقال35َ
فإذ كانت هِذِه األشياُء ال تقاوم، ينبغي أنْ 36متعبدةٌ ألرطاميس اإلهلَِة العظيمِة والتمثاِل الَّذي هبطَ ِمن زفس؟ 

ألنكُم أتيتم ذَيِن الرجلَِني، وهما لَيسا ساِرقَي هياِكلَ، وال مجدفَِني 37. تكونوا هاِدئني وال تفعلوا شيئًا اقِتحاما
هل38ُ. على إهلَِتكُم معه الَّذين اعنوالص الةٌ، فإنْ كانَ دِميتريوسو دللقَضاِء، ويوج امأي قامت هٍد، فإنى على أحعوم د

ألننا يف 40. وإنْ كنتم تطلُبونَ شيئًا ِمن ِجهِة أُموٍر أُخر، فإنه يقضى يف محِفٍل شرعي39. فليراِفعوا بعضهم بعضا
ولَما 41".  ِعلَّةٌ يمِكننا ِمن أجِلها أنْ نقَدم ِحسابا عن هذا التجمِعوليس. خطٍَر أنْ نحاكَم ِمن أجِل ِفتنِة هذا اليوِم

  .قالَ هذا صرف املَحِفلَ
  
  

  يف مكدونية واليونان
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 يف ِتلك ولَما كانَ قد اجتاز2. وودعهم، وخرج ليذهب إىل مِكدونيةَ وبعدما انتهى الشغب، دعا بولُس التالميذ1َ

 ،الَّسبكَالٍم كثٍري، جاَء إىل ه مظَهعواحي ووٍر3النثَالثَةَ أشه فرهوِد علَيِه، وهو . فصالي ةٌ ِمنكيدم لَتصإذ ح ثُم
س البريي، وِمن أهِل فرافَقَه إىل أسيا سوباتر4. مزِمع أنْ يصعد إىل سوريةَ، صار رأْي أنْ يرجعِ على طريِق مِكدونيةَ

هؤالِء 5. تيخيكُس وتروفيمس: وِمن أهِل أسيا. أرسترخس وسكوندس وغايوس الدريب وتيموثاوس: تسالونيكي
ظَرونا يف ترواسقوا وانت6. سبمسيف خ مي، ووافَيناهفيِلب اِم الفَطِري ِمنأي عدفسافَرنا يف البحِر ب حنا ناٍم إىل وأمِة أي

  .ترواس، حيثُ صرفنا سبعةَ أياٍم



  إقامة أفتيخوس من املوت يف ترواس
7زِمعوهو م بولُس مها، خاطَببزكِسروا خلي ِمعنيجتالميذُ مِل اُألسبوِع إذ كانَ التِد، وأطالَ  ويف أويف الغ مضيأنْ ي

وكانَ شاب امسه أفتيخوس 9. بيح كثريةٌ يف الِعلّيِة الَّيت كانوا مجتِمعني فيهاوكانت مصا8. الكَالم إىل ِنصِف اللَّيِل
علَيِه النوم فسقَطَ ِمن الطَّبقَِة الثّاِلثَِة  وإذ كانَ بولُس يخاِطب ِخطابا طَويالً، غَلَب. جاِلسا يف الطّاقَِة متثَقّالً بنوٍم عميٍق

ثُم صِعد 11!". ألنَّ نفسه فيِه! ال تضطَِربوا: "فنزلَ بولُس ووقَع علَيِه واعتنقَه قائال10ً.  ميتاإىل أسفَلُ، وحِملَ
  .وأتوا بالفَتى حيا، وتعزوا تعزيةً لَيست بقَليلٍَة12. وهكذا خرج. وكسر خبزا وأكَلَ وتكَلَّم كثريا إىل الفَجِر

   ميليتسمن ترواس إىل
وأما نحن فسبقنا إىل السفينِة وأقلَعنا إىل أسوس، مزِمعني أنْ نأخذَ بولُس ِمن هناك، ألنه كانَ قد رتب هكذا مزِمعا 13

مشيينا إىل ميتيليين14. أنْ يوأت ذناهأخ وسا وافانا إىل أس15. فلَميف البحِر وأقب هناك سافَرنا ِمن ِد إىل ثُملنا يف الغ
قاِبِل خيوسم . ،سايل ِجئنا إىل ميليتيف اليوِم الت ونَ، ثُمروجيليوأقَمنا يف ت ،لنا إىل ساموسِر وصويف اليوِم اآلخ

16كانَ ي ها، ألنا يف أسيوقت صِرفأنْ ي له عِرضيف البحِر لئالَّ ي سأفَس زأنْ يتجاو مزع ى إذا ألنَّ بولُسحت سِرع
يف يوِم اخلَمسني ليمشيكونُ يف أور هأمكَن.  

  بولس يودع كنيسة أفسس
أنتم تعلَمونَ ِمن أوِل يوٍم : "فلَما جاءوا إليِه قالَ هلُم18. وِمن ميليتس أرسلَ إىل أفَسس واستدعى قُسوس الكَنيسِة17

أخِدم الرب بكُلّ تواضٍع ودموٍع كثريٍة، وبتجاِرب أصابتين مبكاِيِد 19الزماِن، دخلت أسيا، كيف كُنت معكُم كُلَّ 
شاِهدا لليهوِد 21كيف مل أؤخر شيئًا ِمن الفَوائِد إال وأخبرتكُم وعلَّمتكُم بِه جهرا ويف كُلّ بيٍت، 20. اليهوِد

واآلنَ ها أنا أذهب إىل أورشليم مقَيدا بالروِح، ال 22. مياِن الَّذي بربنا يسوع املَسيِحواليونانيني بالتوبِة إىل اِهللا واإل
صاِدفُين هناكماذا ي يف كُلّ مدينٍة قائال23ً. أعلَم دشهي سالقُد وحأنَّ الر ين: غَريِظرتنت دائدثُقًا وشين 24. إنَّ وولكن
، وال نفسي ثَمينةٌ ِعندي، حتى أُتمم بفَرٍح سعيي واِخلدمةَ الَّيت أخذتها ِمن الرب يسوع، ألشهد لَست أحتِسب لشيٍء

واآلنَ ها أنا أعلَم أنكُم ال ترونَ وجهي أيضا، أنتم مجيعا الَّذين مررت بينكُم كاِرزا مبلكوِت 25. بِبشارِة ِنعمِة اِهللا
. ألني مل أؤخر أنْ أُخِبركُم بكُلّ مشورِة اِهللا27لذلك أُشِهدكُم اليوم هذا أني بريٌء ِمن دِم اجلميِع، 26. اِهللا
. ا بدِمِهِاحتِرزوا إذًا ألنفُِسكُم وجلميِع الرعيِة الَّيت أقامكُم الروح القُدس فيها أساِقفَةً، لترعوا كنيسةَ اِهللا الَّيت اقتناه28
وِمنكُم أنتم سيقوم ِرجالٌ 30. أنه بعد ِذهايب سيدخلُ بينكُم ِذئاب خاِطفَةٌ ال تشِفق على الرعيِة: ألني أعلَم هذا29

مالميذَ وراَءهِذبوا التجتٍة ليويلتي ثَالثَ ِسن31. يتكَلَّمونَ بأُموٍر مأن ذَكّرينتروا، ملذلك اسه را، مل أفتارليالً و ني
واآلنَ أستوِدعكُم يا إخويت ِهللا ولكَِلمِة ِنعمِتِه، القاِدرِة أنْ تبنيكُم وتعطيكُم مرياثًا 32. عن أنْ أُنِذر بدموٍع كُلَّ واِحٍد

سنيِه33. مع مجيِع املُقَدٍد مل أشتأح أو لباس بةَ أو ذَهتعلَمو34. ِفض معي أنتم نَ أنَّ حاجايت وحاجاِت الَّذين
 يف كُلّ شيٍء أريتكُم أنه هكذا ينبغي أنكُم تتعبونَ وتعضدونَ الضعفاَء، متذَكّرين كِلماِت 35. خدمتها هاتاِن اليداِن
.  هذا جثا على ركبتيِه مع مجيِعِهم وصلَّىولَما قال36َ". مغبوطٌ هو العطاُء أكثَر ِمن األخِذ: الرب يسوع أنه قالَ



37 هلونقَبي ِق بولُسنقَعوا على عاجلميِع، وو ِمن كاٌء عظيمِة الَّيت قاهلا38وكانَ بالكَِلم ما ِمنوال سي ،عنيجوتم :
  .ثُم شيعوه إىل السفينِة. إُم لن يروا وجهه أيضا

  
  

  حنو أورشليم
21 
. ولَما انفَصلنا عنهم أقلَعنا وِجئنا متوجهني باِلاسِتقامِة إىل كوس، ويف اليوِم التايل إىل رودس، وِمن هناك إىل باترا1
رنا إىل ثُم اطَّلَعنا على قُربس، وتركناها يسرةً وساف3َ. فإذ وجدنا سفينةً عاِبرةً إىل فينيقيةَ صِعدنا إليها وأقلَعنا2

وكانوا . وإذ وجدنا التالميذَ مكَثنا هناك سبعةَ أياٍم4. سوريةَ، وأقبلنا إىل صور، ألنَّ هناك كانِت السفينةُ تضع وسقَها
ليمشإىل أور دصعوِح أنْ ال يبالر 5. يقولونَ لبولُسم مجيعوه ،خرجنا ذاِهبني املنا األيكما استنا، ولكن لَمعونيشا ي

ولَما ودعنا بعضنا بعضا صِعدنا إىل 6. فجثَونا على ركَِبنا على الشاِطئ وصلَّينا. مع النساِء واألوالِد إىل خاِرِج املدينِة
  .وأما هم فرجعوا إىل خاصِتِهم. السفينِة

ثُم 8.  بتوِلماِيس، فسلَّمنا على اإلخوِة ومكَثنا ِعندهم يوما واِحداولَما أكملنا السفَر يف البحِر ِمن صور، أقبلنا إىل7
خرجنا يف الغِد نحن رفَقاَء بولُس وِجئنا إىل قَيصريةَ، فدخلنا بيت فيلُبس املُبشِر، إذ كانَ واِحدا ِمن السبعِة وأقَمنا 

هذ9. ِعندناٍت عب عأنَوكانَ هلذا أرببيتن ى كُن10. ار هامس يبِة نهوديالي ِمن رةً، احنَدا كثريامقيمونَ أيم حنما نينوب
فِسِه وِرجلَيِه وقال11َ. أغابوسن يدطَ يبور ،ذَ ِمنطَقَةَ بولُسفجاَء إلَينا، وأخ" :سالقُد وحالر لُ : هذا يقولُهجالر

فلَما ِمسعنا هذا طَلَبنا إليِه 12". نطَقَةُ، هكذا سيربطُه اليهود يف أورشليم ويسلّمونه إىل أيدي اُألمِمالَّذي له هِذِه اِمل
ليمشإىل أور دصعاملَكاِن أنْ ال ي ِمن والَّذين حن13. نبولُس ي : "فأجابلونَ؟ تبكونَ وتكِسرونَ قَليب، ألنماذا تفع

ولَما مل يقنع سكَتنا 14".  أنْ أُربطَ فقط، بل أنْ أموت أيضا يف أورشليم ألجِل اسِم الرب يسوعمستِعد ليس
قائلني" :بشيئَةُ الرم كُن15". لتليمشِعدنا إىل أوربنا وصاِم تأهاألي ِتلك عدةَ 16. وبريقَيص ا معنا ِمنوجاَء أيض

  .ميِذ ذاِهبني بنا إىل مناسونَ، وهو رجلٌ قُربسي، ِتلميذٌ قَدمي، لنِرتلَ ِعندهأُناس ِمن التال
  وصول بولس إىل أورشليم

. ويف الغِد دخلَ بولُس معنا إىل يعقوب، وحضر مجيع املَشايخ18ِِ. ولَما وصلنا إىل أورشليم قَِبلَنا اإلخوةُ بفَرٍح17
19ما سلَّم عدِتِهفبِم بواِسطَِة ِخدماُألم نياُهللا ب لهيئًا بكُلّ ما فعيئًا فشش مثُهدحي طَِفق ا ِمسعوا كانوا 20.  علَيِهمفلَم

بدونَ الرجمي .ا غَيورونَ : "وقالوا لهم مجيعنوا، وهآم هوِد الَّذينالي ةً ِمنبور ديوج كم ها األخى أيتر أنت
ى، قائال21ً. اموِسللنعن موس ِم اِلارِتداداُألم نيب هوِد الَّذينالي مجيع لّمعت كأن خِتنوا : وقد أُخِبروا عنكأنْ ال ي

فإذًا ماذا يكونُ؟ ال بد على كُلّ حاٍل أنْ يجتِمع اجلُمهور، ألنهم 22. أوالدهم وال يسلُكوا حسب العوائِد
خذْ هؤالِء وتطهر 24. ِعندنا أربعةُ ِرجاٍل علَيِهم نذر: فافعلْ هذا الَّذي نقولُ لك23. ونَ أنك قد ِجئتسيسمع

معهم وأنِفق علَيِهم ليحِلقوا رؤوسهم، فيعلَم اجلميع أنْ ليس شيٌء ِمما أُخِبروا عنك، بل تسلُك أنت أيضا حاِفظًا 



أما ِمن ِجهِة الَّذين آمنوا ِمن اُألمِم، فأرسلنا نحن إليِهم وحكَمنا أنْ ال يحفَظوا شيئًا ِمثلَ ذلك، ِسوى و25. للناموِس
حينئٍذ أخذَ بولُس الرجالَ يف الغِد، 26". أنْ يحاِفظوا على أنفُِسِهم ِمما ذُِبح لألصناِم، وِمن الدِم، واملَخنوِق، والزنا

  .هر معهم ودخلَ اهلَيكَلَ، مخِبرا بكَماِل أياِم التطهِري، إىل أنْ يقَرب عن كُلّ واِحٍد ِمنهم القُربانُوتطَ
  القبض على بولس

ألقَوا علَيِه األيادي ولَما قاربِت األيام السبعةُ أنْ تِتم، رآه اليهود الَّذين ِمن أسيا يف اهلَيكَِل، فأهاجوا كُلَّ اجلَمِع و27
28ونَ، أعينوا: "صاِرخنيجالُ اإلسرائيليها الرعِب ! يا أيا للشكاٍن ِضديف كُلّ م اجلميع لّمعلُ الَّذي يجهذا هو الر

ساملُقَد هذا املَوِضع سنا إىل اهلَيكَِل ودأيض نيلَ يونانيى أدخاموِس وهذا املَوِضِع، حتا 29". والنكانوا قد رأَو مهألن
فهاجِت املدينةُ كُلُّها، وتراكَض 30. معه يف املدينِة تروفيمس األفَسسي، فكانوا يظُنونَ أنَّ بولُس أدخله إىل اهلَيكَِل

 يطلُبونَ أنْ يقتلوه، نما خبر وبينما هم31. وللوقِت أُغِلقَِت األبواب. الشعب وأمسكوا بولُس وجروه خاِرج اهلَيكَِل
تبكُلَّها قد اضطَر ليمشِة أنَّ أور32. إىل أمِري الكَتيبإليِهم كَضِمئاٍت ور ادا وقوسكَرذَ عا . فللوقِت أخا رأَوفلَم

رِب بولُسكفّوا عن ض سكَروالع األمري.  
33 روأم ،كَهوأمس األمري برئٍذ اقتحينخِبرستي ِني، وطَِفقبِسلِسلَت دقَيلَ؟ : أنْ ييكونُ؟ وماذا فع نى مروكانَ 34ت

ولَما مل يقِدر أنْ يعلَم اليقني لسبِب الشغِب، أمر أنْ يذهب بِه . البعض يصرخونَ بشيٍء والبعض بشيٍء آخر يف اجلَمِع
ألنَّ جمهور الشعِب كانوا 36 على الدرِج اتفَق أنَّ العسكَر حمله بسبِب عنِف اجلَمِع، ولَما صار35. إىل املُعسكَِر

صاِرخني هعونيتب" :ذهخ."!  
  دفاعه عن نفسه

 اليونانيةَ؟ أتعِرف: "فقالَ" أيجوز يل أنْ أقولَ لك شيئًا؟: "وإذ قارب بولُس أنْ يدخلَ املُعسكَر قالَ لألمِري37
". أفَلَست أنت اِملصري الَّذي صنع قَبلَ هِذِه األياِم ِفتنةً، وأخرج إىل البريِة أربعةَ اآلالِف الرجِل ِمن القَتلَِة؟38
39ةَ: "فقالَ بولُسكيليكي ٍة ِمننيأهِل مدينٍة غَِري د ِمن ،طَرسوسي هوديلٌ يجأنا ر .أنْ تأذَنَ يل أنْ وألت ِمنك ِمس

عبالش 40". أُكَلّمعظيم كوتس عِب، فصارِدِه إىل الشبي ِج وأشاررعلى الد بولُس وقَف ،ا أِذنَ لهى . فلَمفناد
  :باللُّغِة الِعربانيِة قائالً
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1"عوا احِتجاجي اآلنَ لَدةُ واآلباُء، امسجالُ اإلخوها الرأيا 2". يكُمِة أعطَوِة الِعربانينادي هلُم باللُّغي ها ِمسعوا أنفلَم

يف هِذِه املدينِة مؤدبا ِعند ِرجلَي  أنا رجلٌ يهودي وِلدت يف طَرسوس كيليكيةَ، ولكن ربيت"3: فقالَ. سكوتا أحرى
وياموِس األبغَي. غَماالئيلَ على حتقيِق الن وكُنتاليوم كُمم مجيعا ِهللا كما أنتى 4. ورحت هذا الطَّريق دتواضطَه

 كما يشهد يل أيضا رئيس الكهنِة ومجيع املَشيخِة، الَّذين إذ 5املوِت، مقَيدا ومسلّما إىل السجوِن ِرجاالً وِنساًء، 



فحدثَ 6. ت آليتَ بالَّذين هناك إىل أورشليم مقَيدين لكَي يعاقَبواأخذت أيضا ِمنهم رسائلَ لإلخوِة إىل ِدمشق، ذَهب
عظيم ماِء نورالس ويل ِمنح قةً أبرغتهاِر، بِنصِف الن حون هأن شقإىل ِدم بقَرتوم على 7. يل وأنا ذاِهب قَطتفس

أنا يسوع : من أنت يا سيد؟ فقالَ يل: فأجبت8ملاذا تضطَِهدين؟ ! شاولُ، شاولُ: األرِض، وِمسعت صوتا قائالً يل
هتضطَِهد الَّذي أنت اِصريين9. النالَّذي كلَّم عوا صوتسممل ي مهبوا، ولِكنعوارت ورظَروا النعي نكانوا م والَّذين .

10فقُلت :ب؟ فقالَ يل الربلُ يا رأنْ قُ: ماذا أفع لك بتعن مجيِع ما تر قالُ لكي وهناك ،شقإىل ِدم بواذه م
  .وإذ كُنت ال أُبِصر ِمن أجِل بهاِء ذلك النوِر، اقتادين بيدي الَّذين كانوا معي، فِجئت إىل ِدمشق11. تفعلَ
12"ا لهشهوداموِس، ومالن بسا حالً تقيجا رنانيإنَّ ح كّاِن ثُمهوِد السمجيِع الي وقالَ يل13 ِمن قَفوو ،ى إلَيأت :

لُ، أبِصرشاو ها األخإليِه! أي ظَرتِة ناعالس فقال14َ. ففي ِتلك : ،البار بِصروت ،هشيئَتم علَملت كبخآبائنا انت إله
واآلنَ ملاذا تتوانى؟ قُم 16.  جلميِع الناِس مبا رأيت وِمسعتألنك ستكونُ له شاِهدا15. وتسمع صوتا ِمن فِمِه

با باسِم الرداعي واغِسلْ خطاياك ِمدواعت.  
: فرأيته قائالً يل18وحدثَ يل بعد ما رجعت إىل أورشليم وكُنت أُصلّي يف اهلَيكَِل، أني حصلت يف غَيبٍة، 17

عاِجالً! أسِرع جيواخرنع كتهادلونَ شقبال ي مهألن ،ليمشأور 19.  ِمنفقُلت : ي كُنتعلَمونَ أنم يه ،بيا ر
يؤِمنونَ بك ٍع الَّذينجميف كُلّ م وأضِرب ا 20. أحِبسأنا واِقفًا وراضي كُنت هيِدكش اسِتفانوس مد ِفكس وحني

  ".اذهب، فإني سأُرِسلُك إىل اُألمِم بعيدا: فقالَ يل21. ن قَتلوهبقَتِلِه، وحاِفظًا ثياب الَّذي
22قائلني مهفَعوا أصواتر ةَِ، ثُمى هِذِه الكَِلمحت ِمعوا لهأنْ : "فس جوزكانَ ال ي هاألرِض، ألن ذْ ِمثلَ هذا ِمنخ

عيشو23!". ي مهحونَ ثيابطرصيحونَ ويوإذ كانوا ي ،ا إىل اجلَورمونَ غُباربِه إىل 24ي بذهأنْ ي األمري رأم
  .املُعسكَِر، قائالً أنْ يفحص بضرباٍت، ليعلَم ألي سبٍب كانوا يصرخونَ علَيِه هكذا

  بولس املواطن الروماين
".  أنْ جتِلدوا إنسانا رومانيا غَري مقضي علَيِه؟أيجوز لكُم: "فلَما مدوه للسياِط، قالَ بولُس لقائِد اِملئَِة الواِقِف25
". ألنَّ هذا الرجلَ روماينٌّ! انظُر ماذا أنت مزِمع أنْ تفعلَ: "فإذ ِمسع قائد اِملئَِة ذَهب إىل األمِري، وأخبره قائال26ً
27وقالَ له روماينٌّ؟: قُلْ يل: "فجاَء األمري فقالَ". أنت" :مع28". ناألمري هِذِه : "فأجاب يتنبلٍَغ كبٍري اقتا أنا فبمأم

واختشى . وللوقِت تنحى عنه الَّذين كانوا مزِمعني أنْ يفحصوه29". أما أنا فقد وِلدت فيها: "فقالَ بولُس". الرعويةَ
هدقد قَي هروماينٌّ، وألن هأن ِلما علَم األمري.  

  مام رؤساء اليهودأ
30قنيالي علَمأنْ ي ريدِد إذ كانَ يساُء الكهنِة : ويف الغرؤ رحضأنْ ي رباِط، وأمالر ِمن لَّهعلَيِه؟ ح هودكي اليشتملاذا ي

ِعِهمجموكُلُّ م .يِهملَد هوأقام بولُس رفأحد.  
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فأمر 2". أيها الرجالُ اإلخوةُ، إني بكُلّ ضمٍري صاِلٍح قد ِعشت ِهللا إىل هذا اليوِم": فتفَرس بولُس يف املَجمِع وقال1َ

! سيضِربك اُهللا أيها احلائطُ املُبيض: "حينئٍذ قالَ له بولُس3. حنانيا رئيس الكهنِة، الواِقفني ِعنده أنْ يضِربوه على فِمِه
أتشِتم رئيس : "فقالَ الواِقفون4َ". ي حسب الناموِس، وأنت تأمر بضريب مخاِلفًا للناموِس؟أفأنت جاِلس حتكُم علَ

رئيس شعِبك ال تقُلْ فيِه : مل أكُن أعِرف أيها اإلخوةُ أنه رئيس كهنٍة، ألنه مكتوب: "فقالَ بولُس5" كهنِة اِهللا؟
  ".سوًءا

6ِلما عِعولَميف املَجم خرونَ، صيسيفر رونَ واآلخوقيدص ما ِمنهأنَّ ِقسم بولُس " : ابن يسيةُ، أنا فرجالُ اإلخوها الرأي
يسيفر .ِة األمواِت أنا أُحاكَمجاِء قياموان7". على ر ،نيوقيدوالص نييسيالفَر نيةٌ بعنازم ثَتدا قالَ هذا حقَِّت ولَمش

فحدثَ 9. إنه ليس قيامةٌ وال مالك وال روح، وأما الفَريسيونَ فيِقرونَ بكُلّ ذلك: ألنَّ الصدوقيني يقولون8َاجلَماعةُ، 
خاِصمونَ قائلنيوطَِفقوا ي نييسيكتبةُ ِقسِم الفَر ضهون ،عظيم ا يف هذا اإل: "صياحدييئًا رش ِجدوإنْ ! نساِنلَسنا ن

  ".كانَ روح أو مالك قد كلَّمه فال نحاِربن اَهللا
10خوا بولُسفسأنْ ي ى األمريشةٌ اختةٌ كثريعنازم ثَتدا حويأتوا  ،ولَم وسِطِهم ِمن ِطفوهختِرتلوا ويأنْ ي سكَرالع رفأم

ألنك كما شِهدت مبا يل يف أورشليم، ! ِثق يا بولُس: "وقَف بِه الرب وقالَويف اللَّيلَِة التاليِة 11. بِه إىل املُعسكَِر
 ."هكذا ينبغي أنْ تشهد يف روميةَ أيضا

  مؤامرة لقتل بولس
12قائلني مهموا أنفُسرفاقًا، وحهوِد اتالي عضب عنص هارالن ا صارولَم :شرُم ال يأكُلونَ وال يإلوا بولُسقتى يبونَ حت .
13عنيأرب ِمن أكثَر حالُفعوا هذا التنص يوِخ وقالوا14. وكانَ الَّذينساِء الكهنِة والشموا إىل رؤمنا : "فتقَدرقد ح

لَ بولُسقتى نيئًا حتش ذوقا أنْ ال ننا ِحرم15. أنفُسم مع املَجمأنت ا، واآلنَ أعِلموا األمريغَد إلَيكُم ِرتلهي ِع لكَي
ا لهمصوا بأكثَِر تدقيٍق عزِمعونَ أنْ تفحم كُمونَ لقَتِلِه. كأنِعدستم ،ِربقتقَبلَ أنْ ي ،حنأُخِت 16". ون ابن ولكن

بولُس روأخب سكَرلَ املُعخبالكَمِني، فجاَء ود ِمسع 17. بولُسواِحد ى بولُسدعاِد اِملئاِت وقالَفاستقو ا ِمن" : باذه
استدعاين األسري بولُس، : "فأخذَه وأحضره إىل األمِري وقال ."18َذا الشاب إىل األمِري، ألنَّ ِعنده شيئًا يخِبره بِه

لك يٌء ليقولهش هوهو ِعند ،إلَيك ابهذا الش أنْ أُحِضر 19". وطَلَبذَ األمريا، فأخنفَِردى بِه محِدِه وتنبي 
هرخبين بِه؟: "واستخِبرلت كا إىل : "فقال20َ" ما هو الَّذي ِعندغَد ِرتلَ بولُسأنْ ت طلُبوا ِمنكدوا أنْ يتعاه هودإنَّ الي

 ألنَّ أكثَر ِمن أربعني رجالً ِمنهم كاِمنونَ فال تنقد إليِهم،21. املَجمِع، كأنهم مزِمعونَ أنْ يستخِبروا عنه بأكثَِر تدقيٍق
لوهقتى يبوا حتشرأنْ ال يأكُلوا وال ي مهموا أنفُسرقد ح ،له .ِمنك عدِظرونَ الونتونَ مِعدستاآلنَ م موه."  

  ترحيل بولس إىل فيلكس يف قيصرية
: ثُم دعا اثنِني ِمن قواِد اِملئاِت وقال23َ". ال تقُلْ ألحٍد إنك أعلَمتين ذا: "فأطلَق األمري الشاب موصيا إياه أن22ْ
وأنْ يقَدما 24. أِعدا ِمئَتي عسكَري ليذهبوا إىل قَيصريةَ، وسبعني فاِرسا وِمئَتي راِمٍح، ِمن الساعِة الثّاِلثَِة ِمن اللَّيِل"

رِكبا بولُسلي وابالوايلد ا إىل فيِلكسساِلم ة25َ".  ويوِصالهورةً هِذِه الصِرسالَةً حاوي بوكَت :  



هذا الرجلُ لَما أمسكَه اليهود وكانوا مزِمعني أنْ 27: فيِلكس الوايل كُلوديوس ليسياس، يهدي سالما إىل العزيِز"26
وكُنت أُريد أنْ أعلَم الِعلَّةَ الَّيت ألجِلها كانوا يشتكونَ 28. ذ أُخِبرت أنه روماينٌّيقتلوه، أقبلت مع العسكَِر وأنقَذته، إ

 ،ِعِهمجمإىل م هلت29علَيِه، فأنزسائِل ناموِسِهمِة مِجه ا علَيِه ِمنشكوم هدتجأو . فو املوت ِحقى تستكوش ولكن
م لَما أُعِلمت مبكيدٍة عتيدٍة أنْ تصري على الرجِل ِمن اليهوِد، أرسلته للوقِت إلَيك، آِمرا ث30ُ. القُيود مل تكُن علَيِه

  ".كُن معاىفً. املُشتكني أيضا أنْ يقولوا لَديك ما علَيِه
31بوا بِه ليالً إىل أنتيباتريسكما أُِمروا، وذَه ذوا بولُسأخ سكَرويف ا32. فالع بونَ معهذهكوا الفُرسانَ يِد ترلغ

فلَما 34. أحضروا بولُس أيضا إليِه ،وأولئك لَما دخلوا قَيصريةَ ودفَعوا الرسالَةَ إىل الوايل33. ورجعوا إىل املُعسكَِر
سأمسعك متى حضر املُشتكونَ علَيك : "قال35َقَرأ الوايل الرسالَةَ، وسألَ ِمن أيِة ِواليٍة هو، ووجد أنه ِمن كيليكيةَ، 

  .وأمر أنْ يحرس يف قَصِر هريودس". أيضا
  
 

  دعوى اليهود ضد بولس
24 
1عدوب لُّسترت هطيٍب امسيوِخ وخالكهنِة مع الش ئيسا رنانيح راٍم احنَدِة أيمسخ .بولُس ضوا للوايل ِضدرا 2. فعفلَم
ِة قائالًدكاييف الش لُّسدأَ ترتابت ،3: عي" صاِلحِة مهلِذِه اُألم تزيٍل، وقد صارعلى سالٍم ج نا حاِصلونَ بواِسطَِتكإن

كاٍن. بتدبِريكماٍن وكُلّ مكٍر يف كُلّ زبكُلّ ش فيِلكس زيزها العلُ ذلك أيقب4. فنألت ،أكثَر قَكوأنْ ولكن لئالَّ أُع ِمس
نا باِلاخِتصاِر ِحبلِمكعِة، 5: تسميف املَسكون هوِد الَّذينمجيِع الي نيٍة بِفتن ـجـيها ومفِسدلَ مجدنا هذا الرنا إذ وجفإن
 ،نياِصريِة النشيع علَي6وِمقدام حكُمدنا أنْ نوأر كناها، أمساهلَيكَلَ أيض سجنأنْ ي عرناموِسناوقد ش بسِه ح .

وِمنه يمِكنك إذا . وأمر املُشتكني علَيِه أنْ يأتوا إلَيك8فأقبلَ ليسياس األمري بعنٍف شديٍد وأخذَه ِمن بِني أيدينا، 7
  ".إنَّ هِذِه اُألمور هكذا: "ثُم وافَقَه اليهود أيضا قائلني9". فحصت أنْ تعلَم مجيع هِذِه اُألموِر الَّيت نشتكي ا علَيِه

  دفاعه أمام فيلكس الوايل
10إذ أومأَ إليِه الوايل أنْ يتكَلَّم ،بولُس ا : "فأجابمع جِة، أحتٍة قاٍض هلِذِه اُألمكثري نذُ ِسننيم كأن ِلمتي إذ قد عإن

يل أكثَر ِمِن اثني عشر يوما منذُ صِعدت ألسجد يف وأنت قاِدر أنْ تعِرف أنه ليس 11. يف أمري بأكثَِر سروٍر
ليمشامِع وال يف املدينِة12. أورعِب، وال يف االش ا ِمنعجتَم عا أو أصندأح ِجدوين يف اهلَيكَِل أُحاجوال 13. ومل ي

كونَ بِه اآلنَ علَيشتثِبتوا ما يين أُِق14. يستطيعونَ أنْ يذاولكن لك ر : الطَّريِق الَّذي يقولونَ له بسين حةٌ"أنشيع" ،
: ويل رجاٌء باِهللا يف ما هم أيضا ينتِظرونه15. هكذا أعبد إله آبائي، مؤِمنا بكُلّ ما هو مكتوب يف الناموِس واألنبياِء

ذلك أنا أيضا أُدرب نفسي ليكونَ يل دائما ضمري بال عثرٍة ِمن ل16. أنه سوف تكونُ قيامةٌ لألمواِت، األبراِر واألثَمِة
ويف ذلك وجدين متطَهرا يف 18. وبعد ِسنني كثريٍة ِجئت أصنع صدقاٍت ُألميت وقَرابني17. نحِو اِهللا والناِس

أسي ِمن هودم يه ٍب، قَومغمٍع وال مع شكوا، إنْ كانَ 19ا، اهلَيكَِل، ليس مع جشتوي يكروا لَدحضغي أنْ ينبكانَ ي



إالَّ ِمن ِجهِة هذا 21أو ليقُلْ هؤالِء أنفُسهم ماذا وجدوا يفَّ ِمن الذَّنِب وأنا قائم أمام املَجمِع، 20. هلُم علَي شيٌء
مهينبِه واِقفًا ب خترالقَوِل الواِحِد الَّذي ص :ي ِمنأناليوم ِمنكُم ِة األمواِت أُحاكَمأجِل قيام ."  

  بولس يف سجن قيصرية
22علَمإذ كانَ ي ،ملهأمه هذا فيِلكس ا ِمسعهذا الطَّريِق، قائالً فلَم بأكثَِر حتقيٍق أُمور" : األمري ليسياس رى احنَدتم

عن أُموِركُم ص23". أفححراِملئَِة أنْ ي قائد رأصحاِبِه أنْ وأم ا ِمندأح عمنةٌ، وأنْ ال يخصر وتكونَ له ،بولُس س
 .يخِدمه أو يأيتَ إليِه

. فاستحضر بولُس وِمسع ِمنه عن اإلمياِن باملَسيِح. ثُم بعد أياٍم جاَء فيِلكس مع دروِسالَّ امرأِتِه، وهي يهودية24ٌ
أما اآلنَ فاذهب، : "لِبر والتعفُِّف والدينونِة العتيدِة أنْ تكونَ، ارتعب فيِلكس، وأجابوبينما كانَ يتكَلَّم عن ا25

دعيكعلى وقٍت أست لتصى حت26". وم هحِضرستولذلك كانَ ي ،طِلقَهلي راِهمد بولُس هعطيرجو أنْ يا يوكانَ أيض
معه ويتكَلَّم ا أكثَر27. ِمرارليفَةً لهخ فستوس بوركيوس تاِن، قَِبلَ فيِلكسسن ا كِملَتولكن لَم . وإذ كانَ فيِلكس

  .يريد أنْ يوِدع اليهود ِمنةً، ترك بولُس مقَيدا
  
  

  احملاكمة أمام فستوس
25 
1ريقَيص اٍم ِمنثَالثَِة أي عدب ِعدِة صإىل الِوالي فستوس ا قَِدمفلَمليمشهوِد 2. ةَ إىل أورالي جوهالكهنِة وو ئيسر له ضرفع

 سوا ِمنهموالت ،بولُس يف الطَّريِق3ِضد لوهقتا ليم صاِنعونَ كمينوه ،ليمشإىل أور هحِضرستةً، أنْ يعلَيِه ِمن طاِلبني .
4ةَ، وأنرييف قَيص بولُس سحرأنْ ي فستوس عاِجالًفأجاب نطَِلقأنْ ي زِمعهو م م : "وقال5َ. هه عي الَّذينِرتلْ مفلي

  ".وإنْ كانَ يف هذا الرجِل شيٌء فليشتكوا علَيِه. بينكُم مقتِدرونَ
سي الِواليِة وأمر أنْ يؤتى ويف الغِد جلَس على كُر. وبعد ما صرف ِعندهم أكثَر ِمن عشرِة أياٍم احنَدر إىل قَيصرية6َ

ةً 7. ببولُسكثري عاويد موا على بولُسوقَد ،ليمشأور روا ِمنكانوا قد احنَد الَّذين هودالي ولهح وقَف ،رضا حفلَم
وِس اليهوِد وال إىل اهلَيكَِل وال أني ما أخطأت بشيٍء، ال إىل نام: "إذ كانَ هو يحتج8. وثَقيلَةً مل يقِدروا أنْ يبرِهنوها

رقائال9ً". إىل قَيص بولُس ةً، أجابِمن هودالي أنْ يوِدع ريدإذ كانَ ي فستوس ولكن" : ليمشإىل أور دشاُء أنْ تصعأت
ي ِواليِة قَيصر حيثُ ينبغي أنْ أنا واِقف لَدى كُرس: "فقالَ بولُس10". لتحاكَم هناك لَدي ِمن ِجهِة هِذِه اُألموِر؟

ا. أُحاكَمديا جأيض أنت يٍء، كما تعلَمبش هود11. أنا مل أظِلِم الي ِحقستيئًا يش عتنا، أو صآِثم ي إنْ كُنتألن
، فليس أحد يستطيع أنْ يسلّمين ولكن إنْ مل يكُن شيٌء ِمما يشتكي علَي بِه هؤالِء. املوت، فلَست أستعفي ِمن املوِت

. إىل قَيصر رفَعت دعواك: "حينئٍذ تكَلَّم فستوس مع أرباِب املَشورِة، فأجاب12!". إىل قَيصر أنا راِفع دعواي. هلُم
بتذه رإىل قَيص."!  

  فستوس يستشري امللك أغريباس



ولَما كانا يصِرفاِن هناك 14. ِلك وبرنيكي إىل قَيصريةَ ليسلّما على فستوسوبعدما مضت أيام أقبلَ أغريباس امل13َ
فستوس ضرةً، عا كثريامقائالً أي ،بولُس ا، : "على املَِلِك أمرأسري فيِلكس كَهلٌ ترجر د15يوج يل عنه ضروع

فأجبتهم أنْ ليس للرومانيني عادةٌ أنْ 16. ورشليم طاِلبني حكما علَيِهرؤساُء الكهنِة ومشاِيخ اليهوِد لَما كُنت يف أ
يسلّموا أحدا للموِت قَبلَ أنْ يكونَ املَشـكو علَيِه مواجهةً مع املُشـتكني، فيحصلُ على فُرصٍة لِلاحِتجاِج عن 

.  إمهاٍل يف الغِد على كُرسي الِواليِة، وأمرت أنْ يؤتى بالرجِلفلَما اجتمعوا إىل هنا جلَست ِمن دوِن17. الشكوى
18أظُن ا كُنتٍة ِمممل يأتوا بِعلٍَّة واِحد ،ولهكونَ حاملُشت ا وقَفِة 19. فلَمِجه سائلُ ِمنلكن كانَ هلُم علَيِه م

وإذ كُنت مرتابا يف املَسألَِة عن هذا 20. إنه حي: س يقولُديانِتِهم، وعن واِحٍد امسه يسوع قد مات، وكانَ بولُ
ِة هِذِه اُألموِر؟ : قُلتِجه ِمن هناك حاكَموي ،ليمشإىل أور بذهشاُء أنْ يي لَّه21ألَع لكَي عواهد بولُس فَعا رولكن لَم

كُنت أُريد أنا أيضا : "فقالَ أغريباس لفَستوس22". رِسله إىل قَيصريحفَظَ لفَحِص أوغُسطُس، أمرت ِحبفِظِه إىل أنْ أُ
  ".غَدا تسمعه: "فقالَ". أنْ أمسع الرجلَ

  بولس أمام أغريباس
ِة ففي الغِد لَما جاَء أغريباس وبرنيكي يف احِتفاٍل عظيٍم، ودخال إىل داِر اِلاسِتماِع مع اُألمراِء وِرجاِل املدين23

فأُيتَ ببولُس فستوس رأم ،مني24. املُقَدم : "فقالَ فستوسعونَ، أنتجالُ احلاِضرونَ معنا أمجوالر أغريباس ها املَِلكأي
غي أنْ ينبال ي هأن وهنا، صاِرخني ليمشهوِد يف أورمهوِر اليِتِه كُلُّ جِجه ِمن لَ إلَيستنظُرونَ هذا الَّذي توعدب عيش .

25أنْ أُرِسله متزع ،إىل أوغُسطُس عواهد فَعوهو قد ر ،املوت ِحقستيئًا يلْ شفعمل ي هأن دتا وجا أنا فلَموأم .
ملَِلك أغريباس، لذلك أتيت بِه لَديكُم، وال سيما لَديك أيها ا. وليس يل شيٌء يقني ِمن ِجهِتِه ألكتب إىل السيِد26

بيٌء ألكتيكونُ يل ش الفَحص ى إذا صارعاوي الَّيت 27. حتإىل الد ا وال أُشريماقَةً أنْ أُرِسلَ أسريى حي أرألن
  ".علَيِه

  
  
 
26 
1لبولُس فقالَ أغريباس" :فِسكألجِل ن أنْ تتكَلَّم لَ". مأذونٌ لكعوج هدي طَ بولُسسئٍذ بحينجحت2:  ي" ي أحِسبإن

ال سيما وأنت 3. كُلّ ما يحاِكمين بِه اليهود نفسي سعيدا أيها املَِلك أغريباس، إذ أنا مزِمع أنْ أحتج اليوم لَديك عن
فسرييت منذُ حداثَيت الَّيت 4. األناِةلذلك ألتِمس ِمنك أنْ تسمعين بطوِل . عاِلم جبميِع العوائِد واملَسائِل الَّيت بني اليهوِد

عاِلمني يب ِمن األوِل، إنْ أرادوا أنْ يشهدوا، أني 5ِمن البداَءِة كانت بني أُميت يف أورشليم يعِرفُها مجيع اليهوِد، 
لى رجاِء الوعِد الَّذي صار ِمن اِهللا آلبائنا، واآلنَ أنا واِقف أُحاكَم ع6. حسب مذهِب ِعبادِتنا األضيِق ِعشت فريسيا

فِمن أجِل هذا الرجاِء أنا أُحاكَم ِمن اليهوِد أيها . الَّذي أسباطُنا اِلاثنا عشر يرجونَ نواله، عاِبدين باجلَهِد ليالً وارا7
أغريباس إن8ْ. املَِلك قدصا ال يأمر كُمِعند دعا؟ ملاذا ياُهللا أموات ا 9 أقامأُمور عغي أنْ أصننبي هفسي أنيف ن فأنا ارتأيت



اِصريالن سوعةً السِم يضادةً م10. كثري ،يسنيالِقد ِمن جوٍن كثريينيف س ستبفح ،ليمشا يف أورذلك أيض لتوفَع
ويف كُلّ اامِع كُنت أُعاِقبهم 11.  كانوا يقتلونَ ألقَيت قُرعةً بذلكولَما. آِخذًا السلطانَ ِمن ِقبِل رؤساِء الكهنِة
  .وإذ أفرطَ حنقي علَيِهم كُنت أطردهم إىل املُدِن الَّيت يف اخلاِرِج. ِمرارا كثريةً، وأضطَرهم إىل التجديِف

12"لطاٍن ووبس ،شقا يف ذلك إىل ِدمذاِهب ا كُنتساِء الكهنِة، ولَمرؤ ٍة ِمنهاِر يف الطَّريِق، 13صييف ِنصِف الن رأيت
فلَما سقَطنا مجيعنا 14. أيها املَِلك، نورا ِمن السماِء أفضلَ ِمن لَمعاِن الشمِس، قد أبرق حويل وحولَ الذّاِهبني معي

ين ويقولُ باللُّغكَلّما يصوت ِةعلى األرِض، ِمسعتلُ: ِة الِعربانيلُ، شاوشاو ! أنْ ترفُس علَيك عبين؟ صملاذا تضطَِهد
 ناِخسأنا15. م ؟ فقالَ: فقُلتديا سي أنت نم :هتضطَِهد الَّذي أنت سوع16. أنا ي على ِرجلَيك وِقف ولكن قُم

ا مبا رأيتا وشاِهدخاِدم كِخبألنت ،لك رتي هلذا ظَهبِه، ألن لك رِم 17 ومبا سأظهاُألم عِب وِمنالش ِمن اكنِقذًا إيم
 ،إليِهم أنا اآلنَ أُرِسلُك يطاِن إىل اِهللا، 18الَّذينلطاِن الشس ظُلُماٍت إىل نوٍر، وِمن رِجعوا ِمني كي مهيونع حلتفت

  . املُقَدسنيحتى ينالوا باإلمياِن يب غُفرانَ اخلطايا ونصيبا مع
بل أخبرت أوالً الَّذين يف ِدمشق، ويف أورشليم 20ِمن ثَم أيها املَِلك أغريباس مل أكُن معاِندا للرؤيا السماويِة، "19

أعماالً تليق رِجعوا إىل اِهللا عاِملنيأنْ يتوبوا وي ،ماُألم ِة، ثُمهوديِة اليى مجيِع كورِةحتوبأجِل ذلك 21.  بالت ِمن
فإذ حصلت على معونٍة ِمن اِهللا، بقيت إىل هذا اليوِم، شاِهدا للصغِري 22. أمسكَين اليهود يف اهلَيكَِل وشرعوا يف قَتلي

 يؤلَِّم املَسيح، يكُن هو أولَ قيامِة إن23ْ: وأنا ال أقولُ شيئًا غَري ما تكَلَّم األنبياُء وموسى أنه عتيد أنْ يكونَ. والكَبِري
  ".األمواِت، مزِمعا أنْ ينادي بنوٍر للشعِب ولُألمِم

!". الكُتب الكَثريةُ تحولُك إىل اهلَذَياِن! أنت ذي يا بولُس: "وبينما هو يحتج ذا، قالَ فستوس بصوٍت عظيٍم24
ألنه ِمن ِجهِة هِذِه اُألموِر، 26.  العزيز فستوس، بل أنِطق بكَِلماِت الصدِق والصحِولَست أهذي أيها: "فقال25َ

. عاِلم املَِلك الَّذي أُكَلّمه ِجهارا، إذ أنا لَست أُصدق أنْ يخفَى علَيِه شيٌء ِمن ذلك، ألنَّ هذا مل يفعلْ يف زاويٍة
بقَليٍل تقِنعين أنْ أصري : "فقالَ أغريباس لبولُس28". يباس باألنبياِء؟ أنا أعلَم أنك تؤِمنأتؤِمن أيها املَِلك أغر27

كُنت أُصلّي إىل اِهللا أنه بقَليٍل وبكَثٍري، ليس أنت فقط، بل أيضا مجيع الَّذين يسمعونين : "فقالَ بولُس29!". مسيحيا
  ".نا، ما خال هِذِه القُيوداليوم، يصريونَ هكذا كما أ

30 ،مرنيكي واجلاِلسونَ معهوالوايل وب املَِلك ا قالَ هذا قام31فلَما قائلنيعضب مهعضكَلّمونَ بم يفوا وهرإنَّ : "وانص
أو القُيود املوت ِحقستيئًا يلُ شفع32". هذا اإلنسانَ ليس يلفَستوس هذا كانَ : "وقالَ أغريباس طلَقأنْ ي مِكني

رإىل قَيص عواهد فَعقد ر كُناإلنسانُ لو مل ي."  
  
  

  بولس يبحر إىل روما
27 



1 هامس ِة أوغُسطُسكتيب إىل قائِد ِمئٍَة ِمن رينى آخوأسر يف البحِر إىل إيطاليا، سلَّموا بولُس ساِفرأنْ ن أيالر قَرا استفلَم
ِع2. يوليوسافصباملَواِضِع الَّيت يف أسي ينمار ساِفرأنْ ن زِمعنيٍة، وأقلَعنا مٍة أدراميتينيوكانَ معنا . دنا إىل سفين

ويف اليوِم اآلخِر أقبلنا إىل صيداَء، فعاملَ يوليوس بولُس بالرفِق، وأِذنَ 3. أِرسترخس، رجلٌ مِكدوينٌّ ِمن تسالونيكي
ثُم أقلَعنا ِمن هناك وسافَرنا يف البحِر ِمن حتِت قُربس، ألنَّ الرياح 4. أصِدقائِه ليحصلَ على ِعنايٍة ِمنهمأنْ يذهب إىل 
 هناك فإذ وجد قائد اِملئَِة6. وبعد ما عبرنا البحر الَّذي جباِنِب كيليكيةَ وبمفيليةَ، نزلنا إىل مريا ليكية5َ. كانت مضادةً

ولَما كُنا نساِفر رويدا أياما كثريةً، وباجلَهِد ِصرنا بقُرِب ِكنيدس، 7. سفينةً إسكَندريةً مساِفرةً إىل إيطاليا أدخلَنا فيها
مكاٍن يقالُ له ولَما جتاوزناها باجلَهِد ِجئنا إىل 8. ومل تمكّنا الريح أكثَر، سافَرنا ِمن حتِت ِكريت بقُرِب سلموين

  .الَّيت بقُرِبها مدينةُ لَسائيةَ" املَواين احلَسنةُ"
9 مهنِذري لَ بولُسعى، جضا قد مأيض وما، إذ كانَ الصِطريف البحِر خ فَرالس مانٌ طَويلٌ، وصارى زضا مولَم

يد أنْ يكونَ بضرٍر وخسارٍة كثريٍة، ليس للشحِن والسفينِة فقط، أيها الرجالُ، أنا أرى أنَّ هذا السفَر عت: "قائال10ً
وألنَّ 12. ولكن كانَ قائد اِملئَِة ينقاد إىل رباِن السفينِة وإىل صاِحِبها أكثَر ِمما إىل قَوِل بولُس11". بل ألنفُِسنا أيضا

ر رأي أكثَِرِهم أنْ يقِلعوا ِمن هناك أيضا، عسى أنْ يمِكنهم اإلقبالُ إىل املينا مل يكُن موِقعها صاِلحا للمشتى، استقَ
فلَما نسمت ريح جنوب، ظَنوا 13. وهي مينا يف ِكريت تنظُر نحو اجلَنوِب والشماِل الغربيِني. فيِنكس ليشتوا فيها

  .رساةَ وطَِفقوا يتجاوزونَ ِكريت على أكثَِر قُرٍبأُم قد ملكوا مقصدهم، فرفَعوا اِمل
  العاصفة

فلَما خِطفَِت السفينةُ ومل يمِكنها أنْ تقاِبلَ 15". أوروكليدونُ"ولكن بعد قَليٍل هاجت علَيها ريح زوبعيةٌ يقالُ هلا 14
ولَما 17. وباجلَهِد قَِدرنا أنْ نمِلك القاِرب" كلَودي" هلا فجرينا حتت جزيرٍة يقال16ُ. الريح، سلَّمنا، فِصرنا نحملُ

رفَعوه طَِفقوا يستعِملونَ معوناٍت، حاِزمني السفينةَ، وإذ كانوا خائفني أنْ يقَعوا يف السريِتِس، أنزلوا القُلوع، وهكذا 
. ويف اليوِم الثّاِلِث رمينا بأيدينا أثاثَ السفينِة19. ونَ يف الغِدوإذ كُنا يف نوٍء عنيٍف، جعلوا يفَرغ18. كانوا يحملونَ

  .وإذ مل تكُِن الشمس وال النجوم تظهر أياما كثريةً، واشتد علَينا نوٌء ليس بقَليٍل، انتِزع أخريا كُلُّ رجاٍء يف نجاِتنا20
كانَ ينبغي أيها الرجالُ أنْ تذِعنوا يل، وال تقِلعوا : "ولُس يف وسِطِهم وقالَفلَما حصلَ صوم كثري، حينئٍذ وقَف ب21

واآلنَ أُنِذركُم أنْ تسروا، ألنه ال تكونُ خسارةُ نفٍس واِحدٍة 22. ِمن ِكريت، فتسلَموا ِمن هذا الضرِر واخلَسارِة
. ال ختَف يا بولُس: قائال24ًف يب هِذِه اللَّيلَةَ مالك اإللِه الَّذي أنا له والَّذي أعبده، ألنه وق23َ. ِمنكُم، إالَّ السفينةَ

رقَيص أمام أنْ تِقف غي لكنبي .معك املُساِفرين اُهللا مجيع كب25. وهوذا قد وه ي أوِمنجالُ، ألنها الروا أيرلذلك س
  ".ولكن ال بد أنْ نقَع على جزيرٍة26. ا قيلَ يلباِهللا أنه يكونُ هكذا كم

  حتطم السفينة
فلَما كانِت اللَّيلَةُ الراِبعةَ عشرةَ، ونحن نحملُ تائهني يف حبِر أدريا، ظَن النوتيةُ، نحو ِنصِف اللَّيِل، أنهم اقتربوا إىل 27
رة28ً. بقام دوا ِعشرينجةً. فقاسوا ووةَ قامشرع مسدوا خجا فوا قَليالً قاسوا أيضوضا موإذ كانوا 29. ولَم

هارالن صريطلُبونَ أنْ يراٍس، وكانوا يم عِر أربخاملؤ ا ِمنومٍة، رعبص واِضعقَعوا على مخافونَ أنْ يا كانَ 30. يولَم



الس بوا ِمنهرطلُبونَ أنْ يةُ يوتيِم، الناملُقَد ِمن راسيوا مدمزِمعونَ أنْ يُم مإىل البحِر بِعلَِّة أ لوا القاِربِة، وأنزفين
حينئٍذ قَطَع 32". إنْ مل يبق هؤالِء يف السفينِة فأنتم ال تقِدرونَ أنْ تنجوا: "قالَ بولُس لقائِد اِملئَِة والعسكَِر31

وحتى قارب أنْ يصري النهار كانَ بولُس يطلُب إىل اجلميِع أنْ يتناولوا 33. تركوه يسقُطُالعسكَر ِحبالَ القاِرِب و
لذلك ألتِمس 34. هذا هو اليوم الراِبع عشر، وأنتم منتِظرونَ ال تزالونَ صائمني، ومل تأخذوا شيئًا: "طَعاما، قائالً

ولَما قالَ 35". نَّ هذا يكونُ مفيدا لنجاِتكُم، ألنه ال تسقُطُ شعرةٌ ِمن رأِس واِحٍد ِمنكُمِمنكُم أنْ تتناولوا طَعاما، أل
. فصار اجلميع مسرورين وأخذوا هم أيضا طَعاما36. هذا أخذَ خبزا وشكَر اَهللا أمام اجلميِع، وكسر، وابتدأ يأكُلُ

37ِة مجيعفينا يف السوكُنةً وسبعنيِني وِستاألنفُِس ِمئَت .  
ولَما صار النهار مل يكونوا يعِرفونَ 39. ولَما شِبعوا ِمن الطَّعاِم طَِفقوا يخفّفونَ السفينةَ طاِرحني اِحلنطَةَ يف البحِر38

دفَعوا إليِه السعوا أنْ يشاِطئٌ، فأمج ا لهليجروا خأبص مهولِكن ،األرضمهةَ إنْ أمكَن40. فين عوا املَراسيزا نفلَم
وإذ وقَعوا على 41. تاِركني إياها يف البحِر، وحلّوا ربطَ الدفَِّة أيضا، رفَعوا ِقلعا للريِح اهلابِة، وأقبلوا إىل الشاِطئ

. وأما املؤخر فكانَ ينحلُّ ِمن عنِف األمواِج. ثَ ال يتحركموِضٍع بني حبريِن، شطَّطوا السفينةَ، فارتكَز املُقَدم ولَِب
42بهرفي مِمنه دأح حسبى لئالَّ يلوا األسرقتسكَِر أنْ يالع أنْ 43. فكانَ رأْي ريداِملئَِة، إذ كانَ ي قائد ولكن

 القاِدرين على السباحِة يرمونَ أنفُسهم أوالً فيخرجونَ إىل البر، يخلّص بولُس، منعهم ِمن هذا الرأِْي، وأمر أنَّ
  .فهكذا حدثَ أنَّ اجلميع نجوا إىل البر. والباقني بعضهم على ألواٍح وبعضهم على ِقطٍَع ِمن السفينِة44

  
  
  

  الوصول إىل شاطئ مالطة
28 
فقَدم أهلُها البراِبرةُ لنا إحسانا غَري املُعتاِد، ألنهم أوقَدوا نارا وقَِبلوا 2. زيرةَ تدعى مليطَةَولَما نجوا وجدوا أنَّ اجل1َ

  .مجيعنا ِمن أجِل املَطَِر الَّذي أصابنا وِمن أجِل البرِد
فلَما رأَى البراِبرةُ 4. رارِة أفعى ونِشبت يف يِدِهفجمع بولُس كثريا ِمن القُضباِن ووضعها على الناِر، فخرجت ِمن احل3َ

". ال بد أنَّ هذا اإلنسانَ قاِتلٌ، مل يدعه العدلُ يحيا ولو نجا ِمن البحِر: "الوحش معلَّقًا بيِدِه، قالَ بعضهم لبعٍض
5 دييٍء ربش رراِر ومل يتضإىل الن حشهو الو فَضةً 6فنغتسقُطَ بأو ي ِفخنتأنْ ي تيدع هِظرونَ أننتم فكانوا يا هوأم
  !".هو إله: "فإِذ انتظَروا كثريا ورأَوا أنه مل يعِرض له شيٌء مِضر، تغيروا وقالوا. ميتا
7 هِة الَّذي امسِم اجلَزيرملُقَد ولَ ذلك املَوِضِع ضياعوكانَ يف ما حاٍم. بوبليوسالطَفٍَة ثَالثَةَ أيفهذا قَِبلَــنا وأضافَنا مب .
. فدخلَ إليِه بولُس وصلَّى، ووضع يديِه علَيِه فشفاه. فحدثَ أنَّ أبا بوبليوس كانَ مضطَِجعا معترى حبمى وسحٍج8
. فأكرمنا هؤالِء إكراماٍت كثرية10ً. رِة يأتونَ ويشفَونَفلَما صار هذا، كانَ الباقونَ الَّذينِ م أمراض يف اجلَزي9

  .ولَما أقلَعنا زودونا ما يحتاج إليِه



  الوصول إىل روما
فنزلنا إىل 12. وبعد ثَالثَِة أشهٍر أقلَعنا يف سفينٍة إسكَندريٍة موسومٍة بعالمِة اجلَوزاِء، كانت قد شتت يف اجلَزيرِة11

وبعد يوٍم واِحٍد حدثَت ريح جنوب، فِجئنا يف . ثُم ِمن هناك درنا وأقبلنا إىل ريغيون13َ. ِسراكوسا ومكَثنا ثَالثَةَ أياٍم
. يةَوهكذا أتينا إىل روم. حيثُ وجدنا إخوةً فطَلَبوا إلَينا أنْ نمكُثَ ِعندهم سبعةَ أياٍم14اليوِم الثّاين إىل بوطيويل، 

فلَما رآهم بولُس شكَر . وِمن هناك لَما ِمسع اإلخوةُ خببِرنا، خرجوا السِتقباِلنا إىل فورِن أبيوس والثَّالثَِة احلَوانيِت15
عجاَهللا وتش.  

أُِذنَ له أنْ يقيم وحده مع العسكَري ولَما أتينا إىل روميةَ سلَّم قائد اِملئَِة األسرى إىل رئيِس املُعسكَِر، وأما بولُس ف16
هسحرالَّذي كانَ ي. 

  بولس يعظ يف روما وهو حتت احلراسة
أيها الرجالُ اإلخوةُ، مع أني مل : "فلَما اجتمعوا قالَ هلُم. وبعد ثَالثَِة أياٍم استدعى بولُس الَّذين كانوا وجوه اليهوِد17

يئًا ِضدلْ شأفع ،نيومانيإىل أيدي الر ليمشأور ا ِمندقَيم وائِد اآلباِء، أُسِلمتعِب أو عصوا كانوا 18 الشا فحلَم الَّذين
ولكن لَما قاوم اليهود، اضطُِررت أنْ أرفَع دعواي إىل 19. يريدونَ أنْ يطِلقوين، ألنه مل تكُن يفَّ ِعلَّةٌ واِحدةٌ للموِت

فلهذا السبِب طَلَبتكُم ألراكُم وأُكَلّمكُم، ألني ِمن أجِل رجاِء 20. يصر، ليس كأنَّ يل شيئًا ألشتكي بِه على أُميتقَ
 جاَء نحن مل نقبلْ ِكتاباٍت فيك ِمن اليهوديِة، وال أحد ِمن اإلخوِة: "فقالوا له21". إسرائيلَ موثَق ِذِه السلِسلَِة

دييٍء ربش عنك نا أو تكَلَّمرِة هذا 22. فأخبِجه نا ِمنِعند علومم هى، ألنماذا تر ِمنك عسمأنْ ن حِسنستنا نولكن
  ".املَذهِب أنه يقاوم يف كُلّ مكاٍن

م شاِهدا مبلكوِت اِهللا، ومقِنعا إياهم ِمن ناموِس موسى فعينوا له يوما، فجاَء إليِه كثريونَ إىل املَِرتِل، فطَِفق يشرح هل23ُ
فانصرفوا وهم غَري 25. فاقتنع بعضهم مبا قيلَ، وبعضهم مل يؤِمنوا24. واألنبياِء بأمِر يسوع، ِمن الصباِح إىل املساِء

: قائال26ًإنه حسنا كلَّم الروح القُدس آباَءنا بإشعياَء النيب : "ِحدةًمتِفقني بعضهم مع بعٍض، لَما قالَ بولُس كِلمةً وا
ألنَّ قَلب هذا الشعِب 27. ستسمعونَ مسعا وال تفهمونَ، وستنظُرونَ نظَرا وال تبِصرونَ: اذهب إىل هذا الشعِب وقُلْ

مهنِمسعوا ثَقيالً، وأعي ضوهاقد غَلُظَ، وبآذاِنِهمم .  أغمِموا بقُلوفهعوا بآذاِنِهم ويسمِنِهم ويبِصروا بأعيلئالَّ ي
مهرِجعوا، فأشفيعون28َ. ويسمم سيِم، وهاِهللا قد أُرِسلَ إىل اُألم الصأنَّ خ كُما ِعندعلومم كُنا قالَ 29!". فليولَم

  .ا بينهمهذا مضى اليهود وهلُم مباحثَةٌ كثريةٌ فيم
 كاِرزا مبلكوِت 31وكانَ يقبلُ مجيع الَّذين يدخلونَ إليِه، . وأقام بولُس سنتِني كاِملَتِني يف  بيٍت استأجره لنفِسِه30

  .اِهللا، ومعلّما بأمِر الرب يسوع املَسيِح بكُلّ مجاهرٍة، بال ماِنٍع


