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 مدخل إلى سيرة الحواريين

اختار هللا لوقا الطبيب لتسجيل هذا الوحي، وهو تكملة لسجلّه األّول الذي 
دّون فيه سيرة سيدنا عيسى المنتهية بصعوده إلى السماء. وهذا السجّل الثاني 
يبدأ من لحظة الصعود تلك، ويتواصل مبيّنا كيف أّن الحواريين (خصوصا 

آخرين لسيدنا عيسى نشروا رسالته بفضل قّوة روح بطرس وبولس)، وأتباع 
هللا. وألّن لوقا كان رفيقا مالزما للحواري بولس، كما ذكرنا في مقدّمة سجّل 

لوقا األّول، فإّن معظم ما دّونه لوقا في هذا السجّل هو عبارة عن شهادة 
 عيان.

باعه بأن تبدأ السيرة بالتذكير بالوعد الذي أعطاه سيدنا عيسى المسيح إلى أت
يظّل معهم بواسطة روح هللا التي سوف يرسلها إليهم لتقّويهم حتّى ينشروا 

). ثّم تسترسل السيرة 1: 8بشائر المملكة الّربّانيّة في كّل أرجاء المعمورة (
في ذكر تفاصيل تحقيق ذلك الوعد بإعالن األتباع بشائر الرسالة، وتلَقّيهم 

 دعوتهم.ِهبَة صنع المعجزات برهانا على صدق 
وقد واجه الحواريون، والّرعيل األّول من األتباع سؤاال هاّما هو "من يحقُّ 
له االنتماء إلى شعب هللا"؟ وألّن سيدنا عيسى وأتباعه األوائل كانوا من بني 

يعقوب، فقد كان طبيعيا بالنسبة للبعض االعتقاد بأّن رسالة السيد المسيح 
هة لليهود وحدهم، وحتّى َمن آم ن بالرسالة من غير اليهود كان عليه أن موجَّ

يصبح يهوديا كي يقبله هللا! وقد نوقشت هذه المسألة بين الحواريين، إالّ أّن 
هللا أّكد قبوله لجميع الناس، بغّضِ النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وذلك 

) وبطرس 18 - 26: 12عبر الرؤى التي أراها لبولس (سيرة الحواريين 
) وأيضا عبر المعجزات العظيمة التي حدثت لحظة إيمان غير 16-  10: 9(

؛ 48-  10: 44اليهود بسيدنا عيسى (أنظر على سبيل المثال سيرة الحواريين 
6 :13 -12.( 

دنا عيسى المسيح، فقد تعّرض أتباعه الضطهاد شديد، وكما سبق أن أخبر سي
ولكنّهم َحُظوا بتأييٍد من روح هللا بالصبر لمواصلة نشر الرسالة، فكثرت 

أعداد المؤمنين، وعّمت الرسالة أرجاء اإلمبراطورية الرومانية، تماما كما 
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 )، ذلك أنه ال شيء يمكن أن يحدَّ 33- 13: 31كان قد تنبّأ سيدنا عيسى (متّى 
 من انتشار كلمة هللا في كّل مكان.
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  بسم هللا تبارك وتعالى 
  
 
 

 سيرة الَحواريّين
 بيبالوحي الذي سّجله لوقا الطّ 

1 
 الفصل األّول

 هللا بروح الوعد
ُل َحبيُب هللاِ، ُكنُت قد أخبَرتَُك  1 ِه  )١(في ِكتابي األّولِ أيُّها الُمبَجَّ اَم بِ ا ق ّلِ م بُك

ِة  ذُ بداي اليَم ُمن ن تَع ِه ِم َر بِ ا بَشَّ اٍل وم ن أعم ا) ِم الُمهُ علين ى (س يِّدُنا عيس َس
التِِه  َك  2ِرس َل ذِل ى قَب د ألق اَن ق ماِء، وك ى السَّ ِه إل َع في ذي ُرفِ وم الّ ى اليَ إل

ِه ا ى َحواريّي اياهُ عل ؤازرةِ ُروحِ هللاِ َوص غِ وبُم ِة تَبلي َطفاُهم لُمهّم ذيَن اص لّ
يٍن  3ِرسالتِِه.  ن ح م ِم ُر لُه ذلَك وبَعدَ أن ُصِلَب (سالُمهُ علينا) وبُِعَث حيا، أَخذَ يَظَه دًا ب دِّ ا، ُمبَ َث َحي د بُِع هُ ق م أنّ دَ لُه ا ليُؤّكِ يَن يوًم دَّت أربع آلَخر في فَترةٍ امتَ

ي ُشكوَكُهم. وأثناَء هِذِه الظُُّهورات،  ثُُهم ُمَجدَّدًا عِن الَمملكِة األبَديِّة الّت كاَن يَُحدِّ
ائالً: "ال  4َوَعدَ هللاُ بها ِعبادَهُ.  وذاَت َمّرةٍ وفيما ُهم يَتناَولوَن الطَّعاَم أوصاُهم ق

تُغاِدروا َمدينةَ القُدس، بِل انتَِظروا فيها حتّى ُحلوِل ُروحِ هللاِ فيُكم، َحَسَب َوعِد 
حمِن، الَوعِد الّذي َسبََق أن أخبَرتُُكم بِِه. هللاِ األِب ا اِس  5لرَّ ُر النّ اَن تَطهي وإذا ك

 بالماِء ُمهّمةَ النّبّيِ يَحيى، فإنُّكم ستَُطهَّروَن بفَيِض ُروحِ هللا بَعدَ أيّاٍم قَليلٍة".
 وهذه العبارة تشير إلى سيرة المسيح التي سّجلها لوقا الطبيب.  )١(                                                                                                                                                                                            
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 الّسماء إلى علينا) (سالُمهُ  عيسى رفع
ا بَِحوار 6 اَن ُمجتَِمعً وِن وذاَت َمّرةٍ بَينَما ك يت ِل الزَّ ي َجبَ ا) ف الُمهُ علين ِه (س َسألوهُ: "يا َموالنا، هل أنَت عازٌم على تَحريِرنا وإحياِء َمملكِة بَني يَعقوَب في يِّي

أُموٍر  7َزَمنِنا هذا؟"  فأجابَُهم (سالُمهُ علينا) قائالً: "لَيَس لُكم أن تُحاطوا ِعلًما ب
دَهُ يُ  حمُن َوح رَّ ُ األُب ال ا ِذِه، ف ان. كه َت واألزم ُر الَمواقِي دِّ ي  8ق دَ تََجلّ ل ِعن ب

ي  هودًا ف ي ُش وَن ل لطاِن، فتَكون القُّوةِ والسُّ وَن بِ ُروحِ هللاِ القُدّوِس عليُكم، تَحَظ
ِه  9القُدس، وفي َمناطِق يَهوذا والّسامرةِ، وسائِر أصقاعِ األرِض".  دَ َحديثِ وبَع ى  10 ُهم يَنُظروَن إليِه، حتّى َحَجبَتهُ َسحابةٌ.هذا لَحواريِّيِه، ارتَفََع إلى الّسماِء و اِن عل اَء وبَينَما ُهم شاِخصوَن بأبصاِرِهم إلى السَّماِء، َظَهَر لُهم َفجأةً َمالك اٍب بَيض ي ثي ٍر ف ِة بََش ذا  11َهيئ وَن هك َم تَِقف وَن، ِل ا الَجليليّ م: "أيُّه اال لُه وق

ن  وأبصاُرُكم شاِخصةٌ إلى السَّماء؟ إّن عيسى هُ ِم ّم َرفعُ (سالُمهُ علينا) الّذي تَ
يتوِن والواقِعِ على َمسافِة أقلَّ  12 بَينُِكم سيَعودُ بالطَّريقِة نَفِسها الّتي شاَهدتُموهُ فيها يَرتَِفُع إلى الّسماء". فغادََر الَحواريّوَن الَجبََل الَمعروَف بَجبَِل الزَّ

ا وِعندَ وصوِلِهم  13ِمن ِميٍل ِمَن القُدس،  ِة العُلي ى الطَّبَق إلى الَمدينِة، َصِعدوا إل
وُب  ا ويَعق ُرُس ويوَحنّ وَن بُط اَك الَحواريّ اَن ُهن امتِِهم، وك اُن إق ُث َمك َحي
معان  ي وَس ن َحلف وُب ب ى ويَعق اي وَمتّ ُن تَْلم ا واب ُب وتُوم دَراوُس وفيلي وأَْن

ُس ويَهوذا بن يَعقوَب.  يعُ  14الَوَطنيُّ الُمتَحّمِ ي وكانوا َجم ٍد ف ٍب واح ى قَل ُهم عل
ى  ريُم أُمُّ عيس وة، وَم ُض النِّس يِهم بَع مَّ إل ِد انَض لَْين وق اٍء ُمتَواِص الةٍ ودُع َص

 (سالُمهُ علينا) وإخوتُهُ.
 ليهوذا خلف اختيار

ُرُس  15 َف بُط ؤمنيَن. فَوقَ َع ذاَت يَوٍم ما يُقارُب الِمئةَ والِعشريَن ِمَن الُم وتََجمَّ
وِر  16م قائِالً: الصَّخُر بَينَهُ  ب ي الزَّ اَء ف ا ج َق م دّ أن يَتََحقّ اَن ال بُ "يا إخواني، ك

ابةَ  ذي دَلَّ الِعص وذا الّ ن يَه الى، َع َوحي ُروحِ هللاِ تَع ّيِ داود بِ اِن النّب ى ِلس عل
ي  17للقَبِض على َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا)،  َمَع أنّهُ كاَن واِحدًا ِمنّا، وكاَن ف

الِة!" ذاِت الَوق س ِر الّرِ ى نَش ا عل ُل َمعَن ِم  18ِت يَعَم اُر باس تَرى األحب د اش ولق
ت األرُض  يَهوذا قِطعةَ أرٍض بَعدَ َموتِِه، بالماِل الّذي َكَسَب ِمن ُشروِرِه. وكانَ
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دَلَقَت  هُ وان قَّ بَطنُ ِه، فانَش ى رأِس قََط عل هُ، وَس نََق نَفَس ا َش ي فيه ها الّت نَفُس
ى ذاَك  ثُمّ  19 )٢(أمعاؤهُ. أطلَقوا علَ دس، ف ِل القُ يَن أه ِة بَ ِذِه الحاِدث ُر ه انتََشَر َخب

َت داَرهُ  20 الَحقِل بلُغتِِهم اآلراميّة لَقََب "َحقُل الدَّم". ائِن: "لَي وذا الخ ن يَه وِر ع ب هِ وتابََع بُطُرُس قائالً: "وقد جاَء في الزَّ دٌ". وَوَردَ في ا أَح ُر دَوَرهُ".  تَصيُر َخرابًا، فال يُقيُم فيه ْذ آَخ ا: "فليأُخ - 21أيًض
ن  22 ى ِم يِِّدنا عيس ِث َس ى بَع ا عل لذا علينا أن نَختاَر َشخًصا ليَكوَن شاِهدًا َمعَن

الَموِت، وال بُدَّ أن يَكوَن هذا الّشخُص ِمن هؤالِء الّذيَن كانوا في ُصحبتِنا دائًما 
يُّ أثناَء الُمدّة الّتي قَضاها َسيِّدُنا عيسى بَينَنا ، بَدًءا ِمَن الَوقِت الّذي كاَن فيِه النّب َع  يَحيى  ذي ُرفِ وِم الّ ى اليَ ِر األُردُّن، حتّ ِر بمياِه نَه ا  23 فيِه َسيِّدُنا عيسى إلى الّسماِء.يَدعو النّاَس إلى التََّطهُّ وذا، وُهم ن يَه ديَل ع دُُهما البَ وَن أَح يِن ليَك وَن َشخَص َرَح الَحواريّ واقتَ

ُف ا اس،يوس يق، وَمتِّي دِّ ا بالّصِ روِف أيًض ابا الَمع ابِن س دعوُّ ب دأ  24 )٣(لَم ن وبَ َجميعُُهم في الدُّعاء خاِشعيَن: "َربَّنا أنَت تَعِرُف َسريرةَ ُكّلِ النّاِس، فألِهْمنا َم
سالِة بَدََل يَهوذا الّذي تََخلَّ 25ِمن هذيِن األَخويِن ُمختاُرَك  ى ليَقوَم َمعَنا بنَشِر الّرِ

تَِحقُّهُ".  ذي يَس يَر الّ ى  26َعنها وناَل الَمص ت عل ا فَوقَعَ ةَ بَينَُهم وا القُرَع ّم َرم ثُ
وهُ إليِهم ليَكوَن الَحوارّي الثَّانَي َعَشَر. )٤(َمتِّياس،  فَضمُّ

ثالثون قطعة وقد ورد في الوحي الذي سّجله متّى بأّن يهوذا قبض من األحبار مبلغًا قدره   )٢(                                                                                                                                                                                            
من الفضة مقابل خيانته لسيدنا عيسى. إالّ أنّه حاول التخلّص منها إلحساسه بالذنب وأعادها 
إليهم، لكن األحبار رفضوا وضعها في صندوق الصدقات ألنها مال حرام، ثم أنفقوها على 

ألنهم لم  قطعة أرض جعلوا منها مدفنًا لألغراب. ويبدو أنّهم اعتبروا المال ما يزال مال يهوذا
يضعوه في الصندوق، فلوقا بدوره يقول أن يهوذا هو من اشترى هذه القطعة من األرض، كما 

)، ومن الممكن أن 5: 27أن يهوذا شنق نفسه حسب ما ورد في الوحي الذي سّجله متّى (متّى 
يكون بطنه قد انفجر بعد انتحاره شنقا نتيجة وقوعه أرضا. وهذه القطعة من األرض حيث شنق 

 نفسه، هي عينها التي اشتراها األحبار باسمه الحقًا.
) كان رقًما مقدًّسا، وذلك يعود إلى عدد عشائر بني يعقوب االثني عشر 12إّن الرقم (  )٣( 

المنحدرة من أبناء النبي يعقوب االثني عشر. ومن هنا فإّن تعيين سيدنا عيسى اثني عشر حواريًا 
يعقوب بعثًا روحيًا جديدًا. لذا، شعر األحد عشر حواريا  داللة على أنّه يريد بعث أّمة بني

 بضرورة تعيين شخص مكان يهوذا، إلتمام العدد.
اللجوء إلى القرعة تقليد قديم يعود إلى مئات السنين قبل مجيء عيسى (سالُمهُ علينا)، وذلك   )٤( 
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2 
 الفصل الثّاني

 هللا روح تجلّيات
ى (سالُمهُ  )٥(وبَعدَ ذِلَك، في يوِم ِعيِد الَخمسينَ  1 وبَينَما كاَن أتباُع َسيِِّدنا عيس هُ  2علينا) ُمجتَِمعيَن في بَيٍت في القُدِس،  ماِء كأنّ إذا بَصوٍت هاِدٍر يأتي ِمن السَّ

ِه،  يَن في انوا ُمجتَِمع ذي ك اِن الّ اَء الَمك ألُ أرج ُف يَم يُح العاِص ّرِ َق  3ال ورافَ
يَن الصَّوَت ما يُشبِهُ ألِسنَةً ِمَن النّاِر تَ  ّلِ الُمجتَِمع ى رأِس ُك ت عل تقَرَّ فَّرقَت واس اٍت  4 نتُُهم بِلُغ ت ألِس ن ُروحِ هللاِ، فانَطلَقَ يٍض ِم ٍذ بفَ ا بَعدَئ وا َجميعً ذيَن َحظ الّ

ألتقياِء في القُدِس كانوا قد جاؤوا ِمن وصادََف ذِلَك وجودُ َكثيٍر ِمَن اليَهوِد ا 5 ُمختَِلفٍة عن لُغتِِهم، وذِلَك َحَسَب إمداداِت ُروحِ هللا وقيادَتِِه لُهم.
ي، أقبَلوا على أتباعِ  6 )٦(َجميعِ أنحاِء العالَِم، وِعندَما َسِمعوا هذا الصَّوَت الُمدَّوِ

دَّثوَن  الَمسيحِ (سالُمهُ علينا) ُمسِرعيَن وقِد اعتَراُهم ُوجوٌم وُهم يَسَمعونَُهم يَتََح
ِه.  َف واندَهَ  7إليِهم ُكلٌّ َحَسَب لُغتِ ائليَن: "َكي ٍض ق ى بَع ُهم إل يَن بَعُض وا ُملتَِفت ش

ِل؟  َن الَجلي ا ِم َمعُُهم  8تَتََحدَُّث هِذِه الَجماعةُ بلُغاٍت ُمختَِلفٍة، وُهم َجميعً َف نَس َكي
إنّنا ِمن أماكن َشتّى، فبَعُضنا ِمن فَرتِيَّة ومادي  9يَتََحدَّثوَن إلينا ُكلٌّ بلُغَتِِه األُّم؟! 

ة وِعيالم، وا ن َكبدوكيَ آلَخروَن ِمن ُسّكان ما بَيَن النّهريِن وِمن ِبالِد الّشام، وِم
ن  )٧(وفَِريجيّة وبَْمفيليَّة، 10وبُنط، وُمقاطعِة آسيا،  و ِم ن ه وِمن ِمصر، وِمنّا َم

الوسيلة إليمانهم الختيار أشخاص يقومون بمهّمات خاّصة. وقد كان بنو يعقوب يستخدمون تلك                                                                                                                                                                                            
بسلطة هللا العليا (مع أن ممارسة العرافة كانت محّرمة عندهم)، مؤّكدين من خالل تلك الوسيلة 

 أن االختيار النهائي لم يكن اختيارهم، إنّما هو اختيار هللا تعالى.
وًما، أي بُعث السيد المسيح حيا في اليوم األّول من أيّام الحصاد، وبعد هذا اليوم بخمسين ي  )٥( 

 سبعة أسابيع يحّل عيد الخمسين. 
كانت القدس هي المركز الديني لليهود وذلك لوجود بيت هللا المقدّس فيها، وكان الكثير من   )٦( 

اليهود المقيمين خارجها في جميع األنحاء يحّجون إليها لالحتفال باألعياد الرئيسية هناك، بما 
 فيها عيد الخمسين.

وعيالم هي مناطق تقع اآلن في إيران، وأّما كبدوكية وبنط ومقاطعة آسيا فرتيّة ومادي   )٧( 
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ن  ًرا ِم اَء زائِ ن ج ّلِ َم ى ُك افِة إل ا، باإلض ِة قُورين ِمنطقِة ِليبيا القَريبة ِمن َمدين
ن  11 َمدينِة روما، َرب! وِم الِد العَ ن ب م ِم والقاِدميَن ِمن َجزيرةِ ِكِريت وَمن ُه

ٍب.  ٍت قَري ذُ َوق ةَ ُمن َق اليَهوديّ ِن اعتَنَ نُهم َم الً، وِم وديٌّ أص و يَه ن ه ؤالِء َم ه
ِه  ي َخلِق ائِِم هللاِ ف ن َعظ دَّثوَن ع يَن يَتََح ؤالِء الَجليليّ َمُع ه ا نَس َك فإنّن َم ذِل وَرغ

ا َجم ا!" بلُغاتِن ِرِهم،  12يعً ن أم رةٍ ِم وٍل وَحي ي ذُه روَن ف اَن الحاِض ذا، ك هك
ثُّم أَخذَ آَخروَن، في اآلن نَفِسِه،  13يَتَساَءلوَن فيما بَينَُهم: "ما تَفسيُر ذِلَك ُكلِِّه؟" 

 يَنُظروَن إلى هذا األمِر باستِهزاٍء قائليَن: "ال بُدَّ أّن هؤالِء الَجليليّيَن ُسكارى!"
 بطرس خطبة

وَوقََف بُطُرُس الصَّخُر َمَع إخوانِِه األَحدَ َعَشَر َحواريا ُمخاِطبًا الُمجتَِمعيَن  14
روَن  ا الحاِض تُم أيُّه وَب، وأن ي يَعق ن بَن واني ِم ا إخ بَصوٍت َجهَورّيٍ قائالً: "ي

 ما هؤالءِ  15ِمن ُسّكاِن َمدينِة القُدس، أِصيخوا السَّمَع وكونوا إلّي ُمتَنَّبِِ◌هيَن! 
عة!  اعةُ التّاِس ِه والّس ي أّوِل اُر ف َكُر والنّه دَ يَس وَن، ال أَح ا تَزُعم كارى َكم نين:  16بُِس - 17وإنّما ما تَشَهدونَهُ هو ما جاَء على ِلساِن النّبّي يُوئِيَل قَبَل ِمئاِت الّسِ

ِر،  "قاَل هللاُ تَعالى: في آِخِر أيّاِم هِذِه الدُّنيا، أفيُض ِمن ُروحي على ُكلِّ  18 البََش ى  )٨(حتّى إّن بَنيُكم وبَناتُِكم قد تَظَهُر عليِهم َكرامةُ النُّبّوءة، ؤى عل رُّ وتَتََجلّى ال
تَكوُن  اًء، س ِد، ِرجاالً ونِس ى العَبي َشباِبُكم وُشيوِخُكم يَِقظيَن أو نياًما، وحتّى عل

ماِء  19فيِهم َكرامةُ النُّبوءةِ،  ي السَّ اتي ف ى األرِض، وستَظَهُر َعجائبي وآي وعل
ُر  20فيَكوُن ُهناَك دٌَم وناٌر ودُخاٌن َكثيٌف،  وَسيَختَفي نُوُر الشَّمِس، ويُصبُح القََم

وِم هللاِ،  ِب، ي يِم الَمهي وِم العَظ َك اليَ ِد ذِل وِل َموِع َل ُحل ذا قَب لُّ ه دَِّم، ُك وِن ال ا  22 يَن".وِحينَئٍذ ُكلُّ َمن يَستَغيُث بَموالنا يُصبُِح ِمَن النّاج 21بِلَ َب "يا بَني إسرائيَل، اُصغوا إلى ما أقولُهُ جيّدًا: إّن هللاَ تَعالى أعطاُكم بُرهانً زاٍت وَعجائ الِل ُمعِج ن ِخ يُكم ِم لَهُ إل على أّن عيسى النّاِصرّي هو َمن أرَس
 وقد كاَن ُمقَدًَّرا في ِعلمِ   23وآياٍت أجراها على يَديِه، وإنُّكم لتَشَهدوَن على ذِلَك. 

 وفريجيّة وبمفيلية فهي مناطق تقع اليوم في تركيا.                                                                                                                                                                                           
كان اليهود يعتقدون بأّن روح هللا مخّصصة لألنبياء (عليهم السالم) والملوك الصالحين   )٨( 

الموت، قطع هللا ميثاقًا جديدًا مع  والمختارين من الناس فقط. ولكن مع قيامة السيد المسيح من
 المؤمنين فأعطى روحه لعاّمة الناس من كّل األجناس.
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ولكّن  24هللاِ األَزلّيِ تَسليُمهُ لُكم، فَصلَبتُموهُ وقَتَلتُموهُ وأعانَُكم الَكفَرةُ على ذِلَك، 
ِرِه،  ى أس وُت عل َو الَم م يَق ا  25هللاَ فَكَّهُ ِمن ِحباِل الَمنايا وبَعَثَهُ َحيا، فل ذا َكم وه

ّيِ داود  اِن النّبِ أ )٩(:جاَء َعنهُ على ِلس يٍن ب ى يَق ي عل ِة هللاِ "إنّ ي ِحماي نّي ف
اني!  26دائًما، فال أضَطِرُب وهو َعوني،  َل ِلس ي ويَُهلِّ َرَح قَلب َب أن يَف فال َعَج

واِت،  27إّن َجَسدي يَرقُدُ على َرجاٍء،  الِم األم ي ع ي ف ن تَتُرَكن ي ل ا إله ألنَّك ي
ى  يا 28ولن تَسَمَح لَجَسِد َعبِدَك الُمقَدَِّس أن يَتَعَفََّن في القَبِر.  َرّبِ، قد َهديتَني إل

ا  29 َسبيِل الَحياةِ وستَملَؤني فََرًحا في ُحضوِرَك". ًرا َعّم م أم َح لُك دُ أن أَوّضِ وتي، أُري ا إخ ائالً: "ي هُ ق ُرُس ِخطابَ ابََع بُط ُوفِّي وت د تُ هُ ق الِم، ألنّ بوِر، إّن النّبيَّ داود لم َيُكن يَعني نَفَسهُ بهذا الَك َوَردَ في الزَّ
دس.  وتَمّ  ي القُ ا ف ا زاَل ُهن ُرهُ م اَن داودُ  30دَفنُهُ، وهذا هو قَب د ك ا،  وق نَبي

يَِرُث  ذي س ُر الّ يُح الُمنتََظ وأقَسَم هللاُ لهُ بأيماٍن ُمغَلَّظٍة بأن يَكوَن ِمن نَسِلِه الَمس
أ داودُ وقد َكَشَف هللاُ تَعالى لداودَ عن ُمستَقبِل األحداِث، فكاَن أن تَنَبَّ  31َعرَشهُ. 
  يَح ُرَك الَمس بوِر أّن هللاَ لن يَت ِر. ببَعِث الَمسيحِ ِمَن الَموِت ِعندَما ذََكَر في الزَّ ي القَب دَهُ ف م إّن  32بَيَن األمواِت إلى يوِم الِقيامِة، ولن يُبلي َجَس وُل لُك ا أق فأن

ِه النّ  هُ هللاُ عيسى (سالُمهُ علينا) هو الَمسيُح الُمنتََظُر الّذي تَنَبَّأ بِ يُّ داود، وبَعَثَ ب
الى وبَعدَ أن تَّم َرفعُهُ إلى السَّماِء، إلى الَمقاِم  33َحيا، وأنا وِرفاقي ُشهودٌ على ذِلَك.  دََّس وتَع هُ تَقَ حمُن ُروَح رَّ هُ هللاُ األُب ال الى، َوَهبَ يِن هللاِ تَع ى يَم عِ عل في الرَّ

دَو ى ب يِّدُنا عيس ا َحَسَب َوعِدِه، وأفاَضها َس لَّ م إّن ُك بَِب ف ذا السَّ ا، وِله ِرِه علين
ا.  ت فين ي َحلَّ ّوةِ ُروحِ هللاِ الّت و بق آذاِنُكم اآلَن ه َمعونَهُ ب أعيُنُِكم وتَس هُ ب يحِ  والنَّبيُّ داود  34تََرونَ ِن الَمس وِر ع ب ي الزَّ دََّث ف هُ َح لم يُرفَع إلى السَّماِء، لكنّ

والي: الى لَم اَل هللاُ تَع ائالً: "ق ي،  ق ن يَمين س ع دَاَءَك  35اجِل َر أَع ى أقَه حتّ
َم  36وأجعَلَُهم تَحَت قَدَميَك صاِغريَن".  رائيَل ِعل ي إس لهذا السَّبَِب فليَعلَْم ُكلُّ بَن

يِّدَ  َك وَس يَح الَمِل هُ هللاُ الَمس ن َجعَلَ و َم لَبتُموهُ، ه ذي َص ى الّ أّن عيس يِن ب ُرَس وبَعدَ َسماعِ الحاِضر 37 البََشر!"اليَق ألوَن بُط ذوا يَس وبُُهم، فأَخ ت قُل ِه، النَ ذا ُكلِّ يَن له
يعتبر النبي داود الملك األعظم في بني يعقوب. وقد أخبر األنبياء أّن المسيح المنتظر سيكون   )٩(                                                                                                                                                                                            

 من ساللته وهو الذي سيقيم مملكته من جديد.
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َل  ا أن نَعَم ُب علين اذا يَِج واُن، م ا اإلخ ائِليَن: "أيُّه واِريِّيَن ق َن الَح هُ ِم ن َمعَ وَم
نُكم  38اآلَن؟"  لٌّ ِم ؤِمْن ُك ى هللاِ، وليُ وا إل ِه: "تُوب خُر بقوِل فأجابَُهم بُطُرُس الصَّ

ى ا يِِّدنا عيس تَطيعوا بَِس ى تَس ِ حتّ بغةً  اِء ِص روا بالم ِر، وتََطهَّ يحِ الُمنتََظ لَمس
دََّس  ِه تَقَ ِة ُروِح ى ِهبَ لوا عل وَبُكم وتَحُص َر هللاُ ذُنُ ِه، فيَغِف ى َجماعتِ االنِضماَم إل

الى،  ا،  39وتَع اِئُكم أيًض دٌ ألبن و َوع هُ، وه بَُكم ُروَح دَ هللاُ أن يََه د َوَع فلق
ن ولألغراِب البَعي وا ِم اُرُهم هللاُ ليَكون ذيَن يَخت ّلِ الّ و ذاَك، لُك ديَن كذِلَك، نَعَم ه

تِِه". الِل  40 )١(أُمَّ ن ِخ ا) ِم ى (سالُمهُ علين يِِّدنا عيس الِة َس ى ِرس اوتابََع بُطُرُس دَعوتَهُ إل َن الِعق ُكم ِم ذوا أنفَُس ِه: "أنِق ذََرُهم بقوِل ّم أن رةٍ، ثُ ِب دَالئَل وإشاراٍت أُخرى َكثي
 "! ي  41الّذي سيَُحلُّ على هذا الشَّعِب الّضاّلِ ُرَس ف وهكذا، استَجاَب لدَعوةِ بُط

ِر بالماِء وباالنِضماِم إلى  ذِلَك اليوِم َحوالي ثَالثِة آالِف َشخٍص، ونَِعموا بالتََّطهُّ
واريِّينَ  42َجماعِة الُمؤمنيَن،  اليِم الَح ي تَع ى تَلَقّ ا عل ؤالِء َجميعً َب ه ، وقد واَظ

ا  ؤدُّوَن َمعً َز، ويُ ا الُخب اَولوَن َمعً ِوّيٍ، يَتن ٍل أَخ ي تَواُص ا ف انوا دائًم ا ك َكم
لَواِت.  ى  43الصَّ يِِّدنا عيس حابِة َس واريِّيَن َص ْت على أيدي هؤالِء الَح وهكذا تَمَّ

َن وكا 44الَكثيُر ِمَن الُمعِجزاِت واآلياِت، ِمّما َجعََل القُلوَب تَمتلئ َخوفًا وَرهبةً. 
وَن،  ا يَمِلُك ّلِ م ي ُك اَركوَن ف ٍد، يَتَش ٍب واح ى قَل ؤمنيَن عل وَن  45َجميُع الُم يَبيع َع ثََمنُها على ذَوي الحاَجِة ِمنُهم.  ؤمنيَن  46أراِضيَُهم وُممتَلكاتِهم ِليَُوزَّ وكاَن للُم

انوا يَ  م ك ا، إالّ أنُّه ِت هللاِ يَومي َرِم بي ي َح اتُُهم ف اَءاتُُهم واجتِماع ي لق وَن ف جتَِمع
اِم، ِز والطَّع اُوِل الُخب وتِِهم لتَن ِرحيَن.  )٢(بُي اِمِهم فَ ي َطع رٍم ف اركوَن بَِك ويَتَش يَن،  47 اِس أجَمع ا النَّ وكانوا دائًما يَُسبِّحوَن هللاَ ُمتَعَبِّديَن، ِمّما َجعَلَُهم َمحلَّ ِرض

اِس  َن النّ دَ ِم وٍم الَمزي ّلِ ي ي ُك دي ف الى يَه ان هللاُ تَع يِِّد  وك اِن بالسَّ ى اإليم إل
ّمة هللا الجديدة التي تنتمي إلى ميثاقه الجديد. من ذلك الزمن يمثّل نزول روح هللا هنا بْدَء أُ   )١(                                                                                                                                                                                            
فصاعدًا، أصبح بإمكان كّل من يؤمن بسيدنا عيسى خليفة هللا الوحيد، ويتطّهر بالماء داللة على 

انضمامه إلى جماعة المؤمنين، أن يحصل على هبة روح هللا، مهما كان أصله. ويشرح 
أنّه من روح هللا تنبثق كرامات مختلفة ألعضاء األُّمة  الحواريان بولس وبطرس في رسائلهما

 حتّى يستطيع كّل فرد أن يخدم األّمة بشكل فريد ويبنيها.
هذه إشارة إلى أنّهم كانوا يتناولون عشاًء خاًصا يستعيدون فيه صورة عشاء السيد المسيح   )٢( 

 األخير، الذي يذّكرهم دائًما بتضحيته من أجل أمته.
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 الَمسيحِ، أولئَك الّذيَن َمنَّ عليِهم بالفَوِز والنَّجاةِ.
3 

 الفصل الثّالث
 كسيح رجل شفاء

الةِ  1 ريِف ألداِء َص َرِم الشَّ ى الَح وٍم، إل ا، ذاَت ي ُرُس ويوحنّ َب بُط وذََه
ِر، ذُ  2 )٣(العَص يًحا ُمن الً َكس وَن َرُج اِس يَحِمل بَعِض النّ انوا  وإذا بِ ِه، ك ِوالدتِ

َرِم  اِب الَح دَ ب وٍم ِعن لَّ ي عونَهُ ُك ل -يََض اِب الَجمي دّاِخليَن. -الب تِجداِء ال سا  4وِعندَما َوقََع نََظُرهُ على بُطُرَس ويوحنّا َطلََب ِمنُهما َصدَقةً،  3 )٤(الس ولكنُّهما تَفَرَّ
ُجِل، ثُمَّ قاَل لهُ بُطُرُس: "اُنُظْر إلينا!"  ا  5في َوجِه الرَّ ُل ظان ُج ونََظَر إليِهما الرَّ

ٍة وال  6أنّهُ سيَحظى بعَِطيٍة،  ن فِضَّ دّي ِم يَس ل ائالً: "لَ هُ ق ُرَس خاَطبَ نَّ بُط ولك
يًا ذََهٍب، ولكن سأُعطيَك ما ِعندي: باسِم عيسى الَمسيحِ النَّ  ْض ماش اِصرّي انَه

دََميِ  7على قَدََميَك!"  ي قَ ةُ ف َرِت العافي هُ، وحاال َس ى فأجلَس وأمَسَك بيَِدِه اليُمن
ُجِل وَكعبَيِه،  يًا  8الرَّ ِت هللاِ ماش َرَم بَي ا َح َل َمعَُهم و، ودََخ فقَفََز واقفًا وأَخذَ يَخط

 ِ بًِّحا  ا، ُمَس رى فََرًح ارةً أُخ َرِم  9، تارةً وقافًِزا ت ي الَح اَن ف ن ك ُع َم رآهُ َجمي ف
اِكًرا هللاَ،  بًِّحا ش يًا ُمس ُس  10ماش اَن يَجِل ذي ك ُل الّ ّوِ َك الُمتََس هُ ذِل وا أنّ د َعَرف وق

 باستِمراٍر ِعندَ الباِب الَجميِل، فأَصابَتُهم الدَّهشةُ والذُّهوُل.
 
 

ليهود يؤدّون صلواتهم في أوقات معيّنة يوميا في منازلهم. فالنبي دانيال، على سبيل كان ا  )٣(                                                                                                                                                                                            
). اثنتان منها متزامنتان مع وقت 10: 6المثال، كان يقيم ثالث صلوات يوميًا في داره (دانيال 

ثة تقديم األضاحي في حرم بيت هللا في القدس، صباًحا وحوالي الثالثة عصًرا، وأّما الصالة الثال
فكان يقيمها ظهًرا في داره. وقد كان لليهود صالة خاصة ببعض المناسبات يقيمونها في حرم 

 بيت هللا.
كان ال يحقُّ لليهود المعاقين دخول ساحة بني يعقوب من حرم بيت هللا، بل كان مسموحا لهم   )٤( 

 أن يدخلوا ساحة غير اليهود في الحرم.
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 حصل ما يوّضح بطرس
َرِم  11 ي الَح ُجُل يُالِزُم بُطُرَس ويوحنّا في قاعِة ُسليماَن ف ِب وبَينَما كاَن ذِلَك الرَّ اُت التَّعَجُّ وِهِهم َعالم ى ُوج يِهم وعل دوَن عل اُس يَتَوافَ ذَ النّ ريِف، أَخ الشَّ

وَب، ِل 12والذُّهوِل،  ي يَعق ا بَن ائِالً: "ي يِهم ق هَ إل َم ولّما الَحَظ بُطُرُس ذِلَك، تََوجَّ
ا  درتِنا أو بِتَقوان ا بِقُ و أنّن ا ل ا َكم قوَن بن دِّ َم تَُح ذَ؟ وِل أَخذَ ِمنُكم العََجُب هذا المأخ

ُجُل الّذي تَعِرفونَهُ لم يَتَعاَف أماَمُكم إالّ  16- 13َجعَلنا هذا الَكسيَح يَمشي؟  هذا الرَّ
ف ذي بَِشفاعِة َسيِِّدنا عيسى، الّذي آَمنّا بِِه وَطلَبنا ِمنهُ الّشِ ى الّ اَء تَمجيدًا لهُ. عيس

َع أّن  ِه. وَم يالُطَس إلعداِم انّي ب وم اكِم الرُّ ى الح لَّمتُموهُ إل ِه وَس تُم علي اِلَح، قَبَض َطفى الّص يَح الُمص تُم الَمس أنتُم َرفَض راِحِه، ف الَق َس َر إط رَّ يالُطَس قَ ب
تُ  ن قُم تُم َم م، أن اَس وآثَرتُم َطلََب العَفِو عن َسفّاِك ِدماٍء! نَعَ ودُ النّ ن يَق ِل َم م بقَت

إلى داِر الُخلِد، إالّ أّن هللاَ تَعالى بَعَثَهُ حيا، ونحُن على ذِلَك ُشهودٌ. أقوُل لُكم إّن 
ما اقتَرفتُموهُ ِمن أعماٍل، أنتُم وقادتُُكم، أيُّها اإلخواُن، أنا على ِعلٍم بأّن ُكلَّ  17 هللاَ َربَّ آبائِنا األّوليَن، إبراهيَم وإسحَق ويَعقوَب، َرفََع ِمن شأِن َعبِدِه عيسى.

ٍل.  ن َجه ُع  18إنّما كاَن َع ا َجمي أ بِه ي تَنَبَّ اِلُكم الّت اَء أعم دَهُ ِلق ذَ َوع ّن هللاَ نَفّ ولك
َك اآلالِم،  لَّ تِل اِر أن يُقاسي ُك يحِ الُمخت دَّ للَمس هُ ال بُ أقِلعوا  19األنبياِء وهي أنّ ف

وبَُكم، عِن األعماِل السَّيِّئةِ  م ذُن ْر لُك ى هللاِ يَغِف ن  20، وأنيبوا إل َرُج ِم أتيُكم الفَ ى، ويَ و عيس م، وه اَرهُ لُك ذي اخت َك الّ يَح الَمِل يُكم الَمس َل إل ِدِه، فيُرِس ذي  21ِعن الّ
ديمً يَِجُب أن يَبقى في الّسماِء إلى أن يَحيَن َزَمُن تَجديِد ُكّلِ َشيٍء. إّن هذا ما أوَحى  ِه قَ الِحيَن، هللاُ بِ ِه الّص ى أنبيائِ ى  22ا إل يُّ موس أ النَّب د تَنَبَّ ائالً:  فق ق

هُ،  ا يَقولُ هُ فيم يُكم طاعتَ ي، وعل ا ِمثل عبُِكم نَبي يِن َش ن بَ يَبعَُث هللاُ ِم لُّ  23"س وُك
ِة هللاِ".  ن أُّم دًا ع وَت بَعي َردَ ويَم ُب أن يُط هُ، يَِج اٍص ل ّيِ  24ع ِد النَّب دَ َعه وبَع ا، موسى،  دَهُ تِباًع اؤوا بَع ن ج موئِيَل وَم ّي َص تَنَبَّأ َجميُع األنبياِء، بَدًءا ِمَن النَّب

ام.  ِذِه األيّ اِق  25باألحداِث الّتي تَجِري في ه ةُ الِميث اِء، وَوَرث ةُ األنبي أنتُم َوَرثَ ف
ِه ا َر هللاُ بِ ا أخبَ ذا م يَن. وه ائُِكم األّول اهُ هللاُ آلب ذي أعط راالّ يَّ إب : هيَم لنَّب

عوِب األرِض".  ّلِ ُش ى ُك ودي عل يَعُمُّ ُج ي  26"بفَضِل واحٍد ِمن نَسِلَك س ا بَن ِر، في ِة البََش َل بَقيَّ تُم أّوالً، قَب يُكم أن لَهُ إل ى فأرَس دَهُ عيس اَر َعب وَب، إّن هللاَ اخت  حتّى تَعُمَّ بََركاتُهُ عليُكم فيَتوَب ُكلُّ واحٍد ِمنُكم عن آثاِمِه".يَعق
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4 
 لفصل الّرابعا

 يحاكمان ويوحنّا بطرس
ا  1 َل عليِهم وَع، أقبَ دّثاِن الُجم ا يُح خُر ويوَحنّ ُرُس الصَّ وهكذا، بَينَما كاَن بُط

ِة  ن َجماع اِل ِم ج ِض الّرِ ِت هللاِ وبَع َرِس بَي ِد َح ِة قائ اِر بِرفق ُض األحب دّوقيّيَن.بَع عوةِ الّتي يَنُشُرها تِلِميذا وقد أصابَُهم ِضيٌق َشديدٌ ِمن َجّراِء الدَّ   2 )٥(الصَّ
وِت  دَ الم ا) بَع ى (سالُمهُ علين اَم عيس رة،َسيِِّدنا عيسى بَيَن الُجموعِ وَمفادُها أّن قي ي اآلِخ يَقوموَن ف وتى س َع الَم ى أّن َجمي ٌل عل اُر  3 )٦(دَلي بََض األحب فقَ

اءِ  ى َمس جِن إل ي الّسِ عوُهما ف ا وَوَض ُرَس ويوحنّ ى بُط وُهم عل وِم  وُمرافِق اليَ الي.  ؤمنيَن  4التّ دَدُ الُم َغ َع ا، فبَلَ وا به الِة آَمن س ِمعوا بالّرِ ن َس ًرا ِممَّ ّن َكثي ولك
اِء  5 بالَمسيحِ نَحَو َخمَسِة آالٍف، دوَن النِّساِء واألطفاِل. ايخِ والفُقه وِد والَمش ادةِ اليَه وَمَع ُطلوعِ فَجِر اليوِم التّالي، انعَقَدَ َمجِلُس ق

َن  6في القُدِس  ِرِهم ِم َكندر وَغي ا وإس ا ويوَحنّ بُحضوِر َحنّا َكبيِر األحباِر وقَياف
اِر.  ِر األحب ِة َكبي ى عائل يَن إل اَمُهم 7الُمنتَم ا أم ا ليَقف ُرُس ويوحنّ َر بُط  َوأُحِض

ذا؟"  ُرُس  8وليَستجِوبوُهما قائليَن: "بأّيِ َحّقٍ أو بأّيِ اسٍم َعِملتُما ه ابَُهم بُط فأج
ايَِخِه،  عِب وَمش ادةَ الشَّ ا ق ائالً: "ي ُروحِ هللاِ ق ٌم ب و ُمفعَ خُر وه ل  9الّص ه

تأدية العبادات في حرم بيت هللا مثل تقديم األضحيات. وقد كانت مهّمة األحبار تنحصر في   )٥(                                                                                                                                                                                            
كان مسموًحا لليهود، في زمن االحتالل الروماني، تعيين من يحرس حرم بيت هللا، إضافةً إلى 

إقامة النظام فيه والتأّكد من محافظة الزّوار على القوانين المتبّعة في الحرم المقدّس. وكان رئيس 
رجال الدين، حيث كان له شأن عظيم يقارب شأن كبير األحبار. أّما الحرس ينحدر من عائالت 

بالنسبة إلى حزب الصدّوقيين فقد كانوا فئة ثريّة من اليهود متحالفة مع كبير األحبار والسلطة 
الحاكمة. وكانوا يعلّمون الناس أّن تقديم األضحيات وتأدية العبادات في الحرم الشريف من أهّم 

يخالف تعاليم جماعة المتشدّدين (الفريسيين) الذين كانوا يؤمنون بأّن تطبيق  أمور الحياة. وهذا
 تعاليم التوراة بأسلوب فعّال هو أهّم من تفاصيل العبادات في الحرم.

كانت جماعة الصدّوقيين تنكر البعث والنشور. وكان قول الحواريين بالبعث والنشور تحدّيًا   )٦( 
نوا يدعمونهم. وجاءت عودة سيدنا عيسى للحياة بمثابة تصديق لهم ولرؤساء األحبار الذين كا

 لدعوة الحواريين تلك وبرهانًا على خطإ تعاليم الصدّوقيين، وهو ما يقلّل من عدد أتباع هؤالء.
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ى  وَف عل دوَن الُوق ل تُري ريٍض؟ ه ا لَم تَستجِوبونَنا اليوَم َعن َمعروٍف كاَن ِمنّ
ّرِ وَ  ذا  10راَء ِشفائِِه؟ الّسِ وَب أّن ه ي يَعق إذن، اعلَموا َجميعًا وليَعلَْم ُكلُّ أبناِء بَن

يحِ  رّي، الَمس ى النّاص ِم عيس ةِ اس وَّ افًى بق اَمُكم ُمع ُف اآلَن أم ا يَِق َل إنّم ُج الرَّ
ا!  هُ َحي ّن هللاَ بَعَثَ لبِِه، ولك تُم بَص تُم أن ى وإّن ع 11الُمَخلِِّص الُمختاِر الّذي قُم يس

ا  تُموهُ أيُّه ذي َرفَض ِر الّ ِن الَحَج ديِث ع دَ الَح وِر ِعن ب هو َمن جاَء ِذكُرهُ في الزَّ
ِت هللاِ!  اةَ إالّ  12البُناة، وهو الّذي صاَر َحَجَر األساِس في بَي هُ ال نَج اعلَموا أنّ ف

هُ هللاُ بإنق وِعندَما أَحسَّ أعَضاُء الَمجِلِس بُجرأةِ بُطُرَس ويوحنّا وَشجاعتِِهما، وكانوا  13 اِذ النّاِس".بَِسيِِّدنا عيسى، فلَيَس ِمن أَحٍد في ُكّلِ العالَِم ِسواهُ َخصَّ
رعيِّة،  العُلوِم الشَّ ٍة ب ِر ِدراي ى َغي ا عل عِب وأنُّهم ِة الشَّ ن عاّم ا ِم وَن أنُّهم ا) حقيَعلَم الُمهُ علين ى (س حابِة عيس ن َص ا ِم وا أنُّهم ُب وأدَرك ذَُهم العََج ا. أَخ افى  14 يُح الُمع ُل الَكس ُج وَن والرَّ اذا يُجيب ِة، إذ بِم ِن اإلجاب نِتُُهم ع ت ألس وُحبَِس

نَُهم،  15واقٌِف أماَمُهم؟!  ا بَي اوروا فيم ِهم ليَتَش ن َمجِلِس َرفوُهم ِم الوا:  16فَص وق
ا  وَن اآلَن بم دِس يَعلَم ّكاِن القُ لُّ ُس ُجليِن؟ وُك الهُ "ما نَحُن فاِعلوَن بَهذيِن الرَّ فَعَ

ا.  بيَل إلنكاِره ةٌ ال َس زةٌ َعظيم الهُ لَُمعِج ا فَعَ يحِ. إّن م ِل الَكس ُج ا  17للرَّ ولكنّن
ي ال  ديثِِهما لك ي َح ا ف ى ُمطلقً َم عيس ذُكَرا اس ى ال يَ ا حتّ ُعُهم دُُهما ونَُرّوِ نَُهدِّ س

اَم  18 تَنتَِشَر الدَّعوةُ بَيَن النّاِس ويَنفَِرَط األمُر ِمن بَيِن أيدينا!" ا) أم الُمهُ علين ى (س ن عيس ديِث ع دِم الَح ا بعَ ُروُهما وأَمُروُهم وأحَض
هُ.  اَن يُعَلُِّم وا  19النّاِس، وال َعّما ك ائلَيِن: "اُحُكم ا ق ا أجاب ُرَس ويوحنّ ّن بُط ولك

ِ؟  أّما نحُن، فال نَستَطيُع الصَّمَت، وسنُعلُن ما  20أنتُم! ألُكم تَجوُز الّطاعة، أم 
َف  21ِمعنا". رأينا وسَ  اروا َكي نُّهم ح رى، ولك ّرةً أُخ ِس َم فَهدَّدَُهما ِرجاُل الَمجِل

بُِّح  ت تَُس ي كانَ وعِ الّت ارةِ الُجم يُعاقبُونَُهما، فأخلَوا َسبيلَُهما، ألنُّهم خافوا ِمن إث
زةِ،  ِذِه الُمعِج بَِب ه ِب بَس انَ  22ِ ِمن ُعمِق القَل في ك ذي ُش َل الّ ُج َك ألّن الرَّ  ذِل

 ُمقعَدًا ألكثَر ِمن أربعيَن َسنةً.
 المؤمنين صالة

راِحِهما،  23 الِق َس دَ إط ؤِمنيَن بَع ى أصحابِِهما الُم ا إل ُرُس ويوحنّ َع بُط وَرَج
واٍل،  ن أق ايخِ ِم اِر والَمش اِر األحب اِن ِكب ى ِلس رى عل ا َج ّلِ م م بُك ّرا لُه وأَس
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عاتِهِ  24 رُّ وا بتََض ائليَن: وِعندَ سَماِعِهم ذِلَك، اتَّجه دُّعاِء ق اِهريَن بال ى هللاِ ج م إل
ِدَك  25"يا َربُّ يا خاِلَق السَّماواِت واألرِض وما بَينَُهما،  ى َعب يا َمن أوَحيَت إل

ى  ُم عل اَرِت األَُم اذا ث الي: "ِلم الَكالِم التّ دّوِس ب َك القُ النّبّيِ داود بواِسطِة ُروِح
ِه؟ ى ُحكِم ِل عل آَمروا بالباط َم ت َع  26 هللاِ؟ ِل وُك األرِض، واجتََم تَنفََرت ُمل واس

اِر!"  ّيِ  27ُحّكاُمها َجبهةً واِحدةً ِضدَّ هللاِ وَمسيِحِه الُمخت وءةُ النّب ت نُب د تََحقّقَ ولق
رودُس  ن هي اُس بِ ُر أنتيب َع األمي ُث اجتََم دس، َحي ِة القُ ي َمدين ا ف َك ُهن داود تِل

دَّ والحاكُم بيالُطس البُنطّي َمَع األجانِب ومَ  دةً ِض ةً واِح رائيَل َجبه و إس م بَن عَُه
ن  28َعبِدَك الُمقَدَِّس عيسى الّذي اصَطفيتَهُ ليَكوَن َمِلًكا،  ذوهُ ِم ا نَفَّ لَّ م ونَفَّذوا ُك

اِهرةِ!  دَرتَِك الق دِرَك وبقُ اٍل بقَ وَن،  29أعم ِدنا اآلَن ماض ي تَهدي م ف ا َربُّ إنُّه ي
ى  30إلعالِن ِرسالتَِك دوَن َوَجٍل، فأِمدَّنا نَحُن ِعبادََك بالقّوةِ  درةَ عل ا القُ وامنَحن

ّزةٌ،  31 ِشفاِء الَمرَضى وإجراِء ُمعِجزاٍت وَعجائَب بَشفاعِة َعبِدَك الُمقَدَِّس عيسى". يَن، َه انوا ُمجتَِمع ُث ك َرت، َحي االتِِهم، َس ِن ابتِه راِغِهم ِم دَ فَ الةَ  وَغَمَرُهم بَعدَها فَيٌض ِمن ُروحِ هللاِ،وبَع رأةٍ ِرس وَن بُِج َك يُعلن َر ذِل وا إث وانَطلَق
 هللاِ في األرجاِء.

 ممتلكاتهم في يتشاركون المؤمنون
وهكذا كاَن َجميُع الُمؤمنيَن بِِه (سالُمهُ علينا) على قَلٍب واحٍد وفِكٍر واحٍد،  32

اعةً  اتُُهم ُمش َحت ُممتلك ُك، إذ أض ا يَمِل تأثُر بم نُهم يَس دٌ ِم ن أَح م يَُك نَُهم  ول بَي ى  33َجميعًا.  يِِّدنا عيس ِة َس وَل قيام هاداتِِهم َح ديِم َش ي تَق وَن ف تََمرَّ الَحواريّ واس
ن  (سالُمهُ علينا) ِمَن الموِت، وقد كاَن لها تأثيُرها الَكبيُر. وأفاَض هللاُ عليِهم ِم

مِلكوَن األراضَي فلم يَبَق فيِهم ُمحتاٌج أو ُمعِوٌز، ألّن الّذيَن يَ  34فَضِلِه وبََركتِِه، 
واريِّيَن  35أِو البُيوَت كانوا يَبيعُونَها، ويأتوَن بثََمنِها  ِف الَح ِه. ويََضعونَهُ في تََصرُّ َب حاجتِ لٌّ َحَس ُعونَهُ بدوِرِهم على الُمؤمنيَن ُك ى  37- 36االثنَي َعَشَر فيَُوّزِ حتّ

ِه إّن يوِسَف القُبُرصيَّ وهو ِمن قَبيلِة الوي، كاَن لَدَيِه  اَء بثََمنِ هُ وج ٌل، فباَع َحق
َل  ُج ي الرَّ ا"، يَعن َب "بَرناب ِه لَقَ وَن علي إلى الَحواريِّيَن. وكاَن الَحواريّوَن يُطِلق

َع الّذي يَُشدُّ َعزيمةَ النّاِس.  الُمشّجِ
 



16 
 

5 
 الفصل الخامس

 وسفيرة حنانيّا
ا  2- 1 وُج َحنانيّ زَّ اَع ال فيرة، فب ا وَس اِن، َحنانيّ ؤمنيَن َزوج يِن الُم ن بَ اَن ِم وك

َع  ِه، ودَفَ ِة َزوجتِ ا، بُموافق ن ثََمنِه ِن األرِض. قِطعةَ أرٍض كانا يَمتِلكانِها، واحتَفََظ بُجزٍء ِم لُّ ثََم هُ ُك ُرسُ  3بالُجزِء اآلَخِر إلى الَحواريِّيَن زاِعًما أنّ هُ بُط اَل ل  فق
ى ُروحِ هللاِ،  ِذُب عل َك تَك َك فَجعَل يطاُن قَلبَ أل الشَّ َم َم ا، ِل ا َحنانيّ خُر: "ي الصَّ

دَ  4فتَحتَِفَظ لنَفِسَك بُجزٍء ِمن ثََمِن األرِض؟  ِه، وبَع لقد كاَن لَك ما تَمِلُك قَبَل بَيِع
الَف  َمرَت ِخ اذا أض ا، فِلم فَِك أيًض رُّ َت تََص هُ تَح رَت أن بِعتَهُ كاَن ثََمنُ ا أظَه م

ا!"  ى هللاِ أيًض ل عل ط ب اِس فَقَ ى النّ ِذُب عل َك ال تَك اِس؟ إنّ ِمَع  5للنّ دَما َس وِعن
ِر  ذا الَخبَ ِمَع به ن َس لَّ َم َحنانيّا ِعتاَب بُطُرَس َوقََع على الفوِر َميتًا، وأصاَب ُك

ديداِن.  وٌف َش وٌم وَخ وا 6ُوج بّاِن ليَُكفّن ُض الشُّ َك، بَع َر ذِل َر، إث ا  وَحَض َحنانيّ
ن  7ويَدفِنوهُ،  م تَُك ي ل ا، وبَعدَ نَحِو ثَالِث ساعاٍت، جاَءت َسفيرةُ َزوجةُ َحنانيّا وه ثََّمِن  8على ِعلٍم بما َجرى لَزوِجه ذا ال ي! أبه ائالً: "أخبِرين ُرُس ق ألَها بُط فس

هُ".  ُغ ُكلُّ و ذاَك الَمبلَ م، ه ةً: "نَعَ ا  9بِعتُما قِطعةَ األرِض؟" فأجابَتهُ قائل اَل له فق
ِك  ري أماَم ا ُروَح هللاِ؟ اُنُظ َك أن تُراِوغ ِت وَزوِج ا أن َف لُكم ُرُس: "َكي بُط
ِت  يَحملونَِك أن اِب اآلَن، وَس ي الب م ف ِك ه ةَ َزوِج وا ُجثّ ذيَن دَفَن ي أّن الّ واعلَم

َل  10أيًضا للدَّفِن!"  ةً. ودََخ ُرَس َميت دَمي بُط دَ قَ وِر ِعن ى الف فيرةُ عل ت َس فَوقَعَ
رِب ا ا بقُ ا ودَفَنوه دَ تَكفينِه ا بَع اةَ، فَحَملوه ِت الَحي د فاَرقَ دوها ق بّاُن فَوَج لشُّ

 فأصابَت َجميَع المؤمنيَن َرهبةٌ وُخشوعٌ بَعدَ َسماِعِهم ما َجرى. 11َزوِجها. 
 أيديهم على جرت الّتي والمعجزات الحواريّون

زا 12 اٌت وُمعِج واريِّيَن آي دي الَح ى أي َرت عل رأى وهكذا َج ى َم رةٌ عل ٌت َكثي
اَن  ريِف َمك َرِم الشَّ ي الَح ليماَن ف ةُ ُس ت قاع ريَن. وكانَ ن الَكثي َمعٍ ِم وَمس

أّما بَقيّةُ المؤمنيَن فلم يَجرؤ أن يَنَضمَّ إليِهم ُهناَك، َمَع أنُّهم كانوا  13اجتِماِعِهم، 
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بِِه (سالُمهُ علينا) ِرجاالً  وَرغَم ذِلَك أَخذَ َعدَدُ الُمؤِمنينَ  14َمحلَّ احتِراِم النّاِس. 
وَن َمرضاُهم  15ونِساًء يَتَزايدُ.  اُس يَحِمل وبَسبَِب ُمعِجزاِت الَحواريِّيَن، كاَن النّ

لَّ  يًرا، لَعَ ا أو َحص اُهم فِراًش ديَن إيّ وارعِ ُمَوّسِ ي الشَّ ى نَواص عونَُهم عل ويََض
ريِض  ى الَم ِه عل و بِِظلِّ ي ول روِرِه يُلق دَ ُم ُرَس ِعن فى.  بُط اَن  16فيُش ذا ك وهك

ن  اُهم وبَم ا بَمرض أتوَن أفواًج دِس ي اِورةِ للقُ اِطِق الُمج رى والَمن النّاُس في القُ
 أصابَُهم َمسٌّ ِمَن الشَّياطيِن والِجّنِ فيُبَرؤوَن َجميعًا.

 لهم اليهود واضطهاد الحواريّون
دّوقيّيَن  17 وبَسبَِب ُكّلِ ذِلَك امتَأل قَلُب َكبيِر األحباِر وَمن كانوا ِمن ِحزِب الصَّ

ومّي.  18َحَسدًا وَغيًظا،  جِن العُم ي الّسِ م ف وا بِِه واريِّيَن وَزجُّ فقَبَضوا على الَح ائالً:  19 جِن، وأَمَرُهم ق و 20ولكّن َمالًكا أتاُهم ليالً وفَتََح أبواَب الّسِ ى "انَطِلق ا إل
اتُُهم".  اِس وَحي اةُ النّ ا نَج ي فيه الِة هللاِ الّت دَعوا بِرس ريِف واص َرِم الشَّ دعوَن  21الَح ريِف، يَ َرِم الشَّ ى الَح ًرا إل وا فَج ه ِه، وتََوجَّ الُك بِ فنَفَّذوا ما أَمَرُهم الَم

ُهم  22 النّاَس إلى ِرسالِة هللاِ. هُ َمجِلَس اِر وَجماعتُ ُر األحب يوخِ واستَدعى َكبي ُس ُش و َمجِل ى، وه األعل
وَب، ي يَعق جِن.  )٧(بَن َن الّسِ واريِّيَن ِم اِر الَح َرَس بإحض ريَن الَح دَما  23آِم وِعن

جِن  واَب الّسِ دنا أب د َوَج ائليَن: "لق وا ق دوُهم. فَرَجع م يَِج جِن ل ى الّسِ لوا إل َوَص
د ُمقفَلةً بإحكاٍم والَحَرَس الُمناَوبيَن ُهناَك واقفيَن، ولكن ِعن دَ فَتحِ األبواِب لم نَِج ذا  24لُهم أثًرا!"  بَِب ه وأصابَت قائدَ َحَرِس بَيِت هللاِ وُرؤساِء األحباِر َحيرةٌ بَس

اَك؟"  رى ُهن اذا َج َر  25الَخبَِر فقالوا: "وَكيَف يَكوُن ذِلَك؟! تُرى م ٍذ َحَض ِعندئ
وهُم الّسِ ذيَن أودَعتُم اَل الّ ج ائالً: "إّن الّرِ َرُهم ق ن أخبَ ي َم م ف ةَ ُه جَن البارح

ى  26الَحَرِم الشَّريِف اآلَن، يَنُشروَن دَعوتَُهم!"  هُ إل َرِس وِرجالُ دُ الَح فذََهَب قائ
ِب  ن َغَض ا ِم ِد َخوفً ِس الُمنعَِق ى الَمجِل ٍف إل واريِّيَن بلُط ادوا الَح اَك، واقت ُهن

اهيِر.  ا 27الَجم ِس فق اَم الَمجِل وا أم وَن وَوقَف َل الَحواريّ اِر ودََخ ُر األحب َل َكبي
تَجِوبُُهم:  الفتُم  28يَس م خ ذا، إالّ أنُّك ى ه ن عيس اَس ع وا النّ أالّ تُعَلِّم اُكم ب "أَمرن

لقد سمح الرومان لليهود بتشكيل مجلس مؤلّف من كبير أحبارهم وغيره من األحبار، ومن   )٧(                                                                                                                                                                                            
 ّم عامتهم في شؤونهم الحياتيّة.األعيان للنظر في قرارات ته
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ِل  ؤوليّةَ قَت وَن َمس األواِمَر، ونََشرتُم دَعوتَُكم في َجميعِ أرجاِء القُدِس، وأنتُم تُلق
ا!"  ِل علين ُج ذا الرَّ ن ا 29ه ةً ع خُر نِياب ُرُس الصَّ اَب بُط ا فأج واريّيَن: "إنّم لَح

اِس!  ةَ النّ ةَ هللاِ ال طاع ا طاع ى إذ  30علين يِّدَنا عيس تُم َس ن قَتَل تُم َم م، أن نع
ا،  هُ حي يَن بَعَثَ ل ِه  31َصلَبتُموهُ، إالّ أّن هللاَ، إلَهنا وإلهَ آبائِنا األوَّ ى يَمينِ هُ إل وَرفَعَ

راِن. ليَكوَن الَمِلَك الُمنِقذَ، وليَفتََح لبَني يَعقوَب  ى  32باَب التَّوبَِة والغُف ُن عل ونح
ن  ةُ هللاِ لَم ذِلَك ُشهودٌ، وهللاُ يُثَبُِّت َشهادتَنا ُمؤيّدًا إيّانا بُروِحِه القُدّوس! وهي ِهب

روا  33 يُطيعونَهُ". رَّ ديدٌ، وقَ وِعندَما َسِمَع أعضاُء الَمجِلِس هذا الَكالَم اعتََراُهم َغَضٌب َش
َل،  34 قَتَل الَحواريِّيَن. ُمهُ َغْمالئِي ديَن واس دِّ ِة الُمتََش ن طائف إالّ أّن واِحدًا ِمنُهم ِم

إخراجِ  َر ب ِس وأَم ي الَمجِل َف ف عِ، َوقَ راِم الَجمي لَّ احتِ اَن َمَح وراةِ وك ٌم للتَّ ُمعَلِّ
ي  35الَحواريِّيَن لِحيٍن،  ن بَن وتي ِم ا إخ ائالً: "ي اقي األعضاِء ق ى ب ثُمَّ التَفََت إل جاِل، يَعقوبَ  َر  36، إيّاُكم أن تُنَفِّذوا ما َعَزمتُم عليِه في شأِن هؤالِء الّرِ د َظَه فلق

ُع  هُ أرب َع َحولَ يٌم، واجتََم ٌل َعظ هُ َرُج ى بأنّ تُوداُس، لو تَذُكُروَن، ُمنذُ ُمدَّةٍ وادّع
ى  ِه وانتََه لُّ أتباِع َك ُك َر ذِل ّرَق إث ِمئِة َرُجٍل واتَّبعُوهُ، ولكّن مآلَهُ كاَن القَتَل، فتَفَ

ُرُهم.  يُّ  37أم وذا الَجليل َر يَه َك، َظَه دَ ذِل اِء أ )٨(وبَع راِء اإلحص اِء إج ثن
انّي، وم َل  )٩(الرُّ د قُتِ اِن، وق وم ى الرُّ ديَن عل ّرِ َن الُمتََم ةً ِم هُ َجماع ذََب َحولَ وَج

َق ُكلُّ أتباِعِه.  ُح أن  38أيًضا، وتَفَرَّ وتَبعًا لذِلَك، ففي ما يَُخصُّ الَحواريِّيَن، أنَص
ا يَ اَن م إن ك أنَُهم، ف وُهم وش ا تَبتِعدوا َعنُهم وتَتُرك واٍل وآراٍء وم ن أق دَّعوَن ِم

ت  39يَفعَلونَهُ ِمن أعماٍل ِمن ُصنعِ بََشٍر فستَذَهُب ُكلُّها َهباًء َمنثورةً،  أّما إن كانَ
يحِة َغمْ  40 ِمن ِعنِد هللاِ فِعالً، فلن يَكوَن بُوسِعُكم التّغَلُّب عليِهم، بل ستُحاِربوَن هللاَ بذِلَك!" ِس بنَص اُل الَمجِل َل ِرج واريِّيَن وَعِم تَدَعوا الَح نُّهم اس َل، ولك ِم الئِي وا باس أالّ يَتََكلّم اُهم ب ريَن إيّ راَحُهم آِم وا َس وأَمروا الُحّراَس بَجلِدِهم، ثُمَّ أطلَق
كان يهوذا، في الحقيقة، من سكان الجوالن، وقد قاد ثورة دينية وطنية ضد الرومان في   )٨(                                                                                                                                                                                            

السنة السادسة للميالد. وكان يقول بأّن هللا هو الملك المطلق معتبًرا أن دفع الجزية لحاكم وثني 
ثورته، مّما أدّى إلى قيام حركة وطنية هو بمثابة خروج عن طاعة هللا. وقد أخمد الرومان 

 تعرف بحركة المتحّمسين أو الغيورين.
 2: 2هذا اإلحصاء يختلف عن إحصاء الوالي قيرينيوس المذكور في لوقا   )٩( 
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َك،  دَ ذِل ى بَع ُهم  41عيس ِرحيَن ألّن هللاَ َخصَّ ِس فَ َن الَمجِل وَن ِم َرَج الَحواريُّ فَخ
لَّ  42ِدنا عيسى. بَشَرِف أن يُهانوا في َسبيِل َسيِّ  واستََمّروا في نَشِر ِرسالِة هللاِ ُك

إل  ى الَم يَن عل وِت، ُمعِلن ي البُي َيوٍم دوَن تََوقٍُّف، َسواًء في الَحَرِم الّشريِف أو ف
 أّن عيسى إنّما هو الَمسيُح الُمنِقذُ الُمنتََظُر.

6 
 الفصل الّسادس

 للحواريين مساعدين اختيار
ؤ 1 دَدُ الُم وَن ذَوو وازدادَ َع َر المؤمن ذَمَّ دََث أن تَ يحِ، وَح يِِّد الَمس منيَن بالّس

ا  َك ِلم بِالِد، وذِل ِل ال وِد أه ن يَه بِالِد، ِم األصِل اليَهودّي القاِدموَن ِمن خارجِ ال
ة.  ة اليَوميّ عِ الَمعون دَ تَوِزي اٍل ِعن ن إهم م ِم هُ أراملُُه ّرَض ل تَدعى  2تَتَعَ فاس

ا أن  الَحواريّوَن االثنا َعَشرَ  يَس لن م: "لَ الوا لُه رفَيِن وق ال الطَّ ن ِك ؤمنيَن ِم الُم
فيا إخواُن، لُكم أن تَختاروا  3نَنَشِغَل عن نَشِر تَعاليِم ِرسالِة هللاِ بتَوِزيعِ الطَّعاِم، 

ٍة  ِة وبنَفح يَن بالِحكم نٍة، ُممتلئ معٍة َحَس َسبعةَ ِرجاٍل ِمن بَينُِكم ِمّمن يَتََمتّعوَن بُس
ن ُروحِ  ِة.  ِم ِذِه الُمِهّم م به ى نَُكلِّفَُه ى  4هللاِ، حتّ ةُ عل ا الُمواظب ُن، فعلين ا نَح أّم

الِة هللاِ".  يِم ِرس الةِ وتَعل َع  5الصَّ واريِّيَن، وَوقَ ُع رأي الَح َن الَجمي فاستَحَس
ِب  ى جان ُروحِ هللاِ، إل ٍم ب اِن ُمفعَ وّيِ اإليم َطفان ق االختِياُر على َرُجٍل اسُمهُ اِْس

بَ  بََق أِن  فيلي ذي َس اكّي الّ وال األنط اَن ونِقُ وَن وبَْرم اَن وتِيُم وَر ونيس يحِ.وبَرك يِِّد الَمس َن بالسَّ مَّ آَم بعةُ  6 )١(اعتَنََق اليَهوديّة، ثُ اُل السَّ ج ؤالِء الّرِ َر ه وَحَض
َن هللاِ أ اِلبيَن ِم يِهم، ط ديِهم عل عوا أي ّم َوَض لّوا ثُ ذيَن َص واريِّيَن، الّ اَم الَح ن أم

ي  7يُباِرَكُهم.  يحِ ف وهكذا أَخذَت ِرسالةُ هللاِ في االنتِشاِر، وَعدَدُ الُمؤمنيَن بالَمس
ازدياٍد َسريعٍ في القُدس، حتّى إّن َعدَدًا َكبيًرا ِمَن األحباِر آَمنوا بالسَّيِّد الَمسيحِ 

 وَصدَّقوا.
جميع أسماء هؤالء الرجال يونانية، وربّما اختارهم الحواريون باعتبارهم يهودا من البالد   )١(                                                                                                                                                                                            

 المحتاجات كّن يتكلّمن اليونانية.اليونانية، ألّن األرامل 
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 اسطفان على القبض
ًرا وكاَن اْسَطفان الُممتِلُئ بفَضِل هللاِ وقوّ  8 تِِه، يَعَمُل العَجائَب بَيَن النّاِس ُمظِه ِت  9آياٍت خاِرقةً،  ِم "بَي روِف باس ادةِ الَمع ِت الِعب ى بَي يَن إل وكاَن بَعُض الُمنتَم

ريَن"، رَّ ة  )٢(الُمَح كندريّة وِكليكيّ ا واإلس ي ليبي ا ف ِة قُورين وِد َمدين ن يَه م ِم وه
هُ،  ونَهُ ويُجاِدلونَ يا، يُعارض َك  10وُمقاطعة آس ِه وذِل ى غلَبَتِ ِدروا عل دوَن أن يَق

الى.  دََّس وتَع ِه تَقَ َض  11للِحكمِة الّتي بَثَّها هللاُ فيِه بنَفحٍة ِمَن ُروِح وا بَع ض فَحرَّ
ّقِ هللاِ!"  ُجَل يَنِطُق ُكفًرا بحّقِ َسيِِّدنا موسى وبَح ارةِ الَجم 12النّاِس ليَقولوا: "َسِمعنا هذا الرَّ دَِف إث َك بَه ِه وذِل وا علي دَّهُ، وِليَقبِض اِء ِض يوخِ والفُقه اهيِر والشُّ

ُب  13ويُحِضروهُ ليَمثَُل أماَم الَمجِلِس األعلى.  اُح القَري َك النَّج ي ذِل م ف وكاَن لُه
َل ال  ُج ذا الرَّ فَمثَُل أماَم الَمجِلِس األعلى وأحَضروا ُشهودَ ُزوٍر يَقولوَن: "إّن ه

َت هللاِ ا اِجُم بَي ُر يُه ى، يَفتُ يِِّدنا موس وراةَ َس دَّس وتَ وُل إّن  14لُمقَ ِمعناهُ يَق د َس فق
الَمجِلِس  15عيسى النّاصريَّ سيَهِدُم بَيَت هللاِ، ويُغَيُِّر السُّنََن الّتي جاَءتنا ِمَن النَّبّيِ موسى".  ن ب لُّ َم وأتاُهم َردُّ العَلّيِ فَشعَّ َوجهُ اِسَطفان بنوٍر كالَمالِك، وأَخذَ ُك

  قوَن إلى َوجِهِه بَصمٍت.يَُحدِّ 
7 

 الفصل الّسابع
 اسطفان خطبة

ِه؟"  1 تََّهُم بِ ا تُ حيٌح م ل َص ألُهُ: "ه َطفان يَس ى اِْس اِر إل ُر األحب هَ َكبي مَّ تََوجَّ ثُ أقوُل  2 ا س فأجاَب قاِئالً: "أيُّها الشُّيوُخ، ويا إخواني ِمن بَني يَعقوَب، اسَمعوا م
راهيَم  لُكم! أنتُم على ِعلٍم يَقينٍ  يِِّدنا إب هُ لَس بالَمكاِن الّذي تََجلّى فيِه هللاُ َجلَّ َجاللُ

 ، ي يَم ف َل أن يُق ريِن قَب يَن النَّه ا بَ الِد م ي بِ اَن ف ا ك َك بَينَم دََث ذِل م، َح نع
ذي  3حاراَن،  ِد الّ ى البَلَ ْل إل َك، وارَح فقد أَمَرهُ الَوحُي قائالً: "اُتُرك بَلَدََك وأهلَ

ِه".  دَُك إلي هُ  4سأُرِش اَن ِمن ا ك ي  فم يَم ف دانيِّيَن ليُق الدَ الكْل َرَك بِ إالّ أن تَ
 هؤالء اليهود كانوا في ما مضى عبيدًا، ثم أصبحوا بعد ذلك أحراًرا.  )٢(                                                                                                                                                                                            
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هِ  بِالِد والتََّوجُّ َك ال ِر تِل َرهُ هللاُ بَهج ةُ، أَم اهُ الَمنيّ ت أب دَ أن وافَ اراَن، وبَع ى  ح إل
ِذِه،  ا ه َن  5بِالِدن بًرا ِم ى ِش ِك وال حتّ َن الِمل يبًا ِم ا نَص هُ فيه دُوَن أن يُعِطيَ

ِدِه،  ن بَع ِلِه ِم هُ وِلنَس ا ل بِالدُ ِملًك ِذِه ال بَِح ه األرِض، إالّ أنّهُ تَعالى َوَعدَهُ أن تُص
الى: "سيَكوُن أوالدَُك وقاَل لهُ هللاُ تَع 6وهو الّذي لم َيُكن لهُ َولَدٌ في تِلَك الفَترةِ. 

نٍة.  ِة َس عِ ِمئ دى أرب ة،  7وأحفادُك ُغَرباَء في بِالٍد أجنَبيٍَّة يُستَعبَدوَن ويُذَلّوَن على َم ن داِر الَمهانَ َك ِم أُخِرُج ذُريّتَ تَعبدوُهم، وس ِن اس أُعاقُِب َم ا هللاَ س ولكنّي أن
دوَن".  اَي يَعبُ ا إيّ ي فيه ِبالِد الّت مَّ  8إلى هِذِه ال راهيَم  ثُ الى إب ى هللاُ تَع   أعط

امن.  وِم الثَّ ي الي ميثاَق الِختاِن. فاستَجاَب لَربِِّه وَختََن َولَدَهُ إسحَق ِعندَ والدتِِه ف
وُب  تََن يَعق وَب، وَخ دَهُ يَعق تََن إسحُق َولَ وَسَرى َعهدُ هللاِ وميثاقُهُ في ذُّريّتِِه فَخ

م َر، وُه ي َعَش ذُّكوَر االثنَ ِذِه  أوالدَهُ ال و ه ُس وَن ُمؤّسِ َر األّول ا َعَش ا االثن آباؤن
ة. َف  9 األُمَّ اُهم يُوس دوا أخ وَب َحَس ّيِ يَعق َر ، إالّ أّن أوالدَ النّب ي ِمص اعوهُ ف فب

َف  ُرَك يُوس ِن هللاُ ليَت م يَُك دًا. ول ن   10َعب دةِ ع ر البَعي الِد ِمص ي بِ ى ف حتَّ
هِ  لَّ بِ ا َح ّلِ م ن ُك ذَهُ ِم اَن، فأنقَ ةَ،  َكنع اهُ الِحكم الٍت، وأعط ائَب وَوي ن َمص ِم

َر  ى ِمص ا عل هُ واليً نًا، وأقاَم وَجعَلَهُ َرضيا فقَبِلَهُ فِرعوُن َمِلُك ِمصَر قبُوالً َحَس
ِرِه.  ّلِ قَص َر  11وأمينًا على ُك اِء ِمص عِ أنح ي َجمي ةٌ ف لَت َمجاع اَن أن َحَص وك

يِن، واحتاَجت عائلةُ النّبّيِ  وَجميعِ َمناطِق بِالِد َكنعان، فقاسى النّاسُ  ِمنها األمرَّ
ان.  يَعقوَب  الِد َكنع وُب  12إلى َطعاٍم كَجميعِ النّاِس في بِ يُّ يَعق ِمَع النَّب وَس

ُف  ، أّن في ِمصَر قَمًحا، فأرَسَل أبناَءهُ للَمّرةِ األُولى إلى ِمصَر َحيُث يُوس ارتِِهم وُهناَك دََخلوا عليِه فعََرفَُهم ولم يَعِرفو 13 ي زي ِه ف فَُهم بنَفِس رَّ هُ َع هُ، إالّ أنّ
َف  ِة يُوس وِل عائل وُن بُوص ِمَع فِرع ة. وَس يُّ   .14الثّاني تَدعى النّب مَّ اس ثُ

بعيَن  ةً وَس انوا َخمس َر، وك ي ِمص ُكنوا ف ِه ليَس َع أهِل وَب وَجمي يُوسُف أباهُ يَعق
رَ  وهكذا نََزَل يَعقوُب  15َشخًصا.  ى أن  وأبناؤهُ إلى ِمص اَك إل وا ُهن وعاش

ي  16ماتوا َجميعًا،  وُهم ف اَن ودَفَن الِد َكنع ي بِ كيم ف ى َش فنَقََل َشعبُنا َجثامينَُهم إل
َر يَ  17 قِد اشتَراهُ ِمن أوالِد َحمور. القَبِر الّذي كاَن إبراهيُم  ي ِمص عبُنا ف اَن َش ُر وَمَع دنُّوِ َوقِت تَحقيِق َوعِد هللاِ للنّبّيِ إبراهيَم، ك كبُ ف وال  18ويَزدادُ َعدَدًا.  واعتَلى َعرَش ِمصَر َمِلٌك لم يَُكن لَديِه ِعلٌم بالنّبّيِ يوس
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ريِّيَن،  ِل الِمص ِه ألج اَم بِ ا ق ى  19بم َرُهم عل اَء وأجبَ عبِنا، وأذَلَّ اآلب دََر بَش فغَ
وِت.  ى الَم اِلِهم حتّ ذُّكوِر وإهم اِلِهم ال ن أطف ي ع َك ال 20التََّخِلّ ي ذِل َمِن وف زَّ

ِن  داهُ ِم َن واِل د تََمّك اِل، وق َر الَجم اَن وافِ ى، وك يِّدُنا موس دَ َس يِب ُوِل العَص
َث،  هَرهُ الثّال َغ َش ى أن بَلَ ا إل اًء  21احتِضانِِه وتَربيَتِِه في بَيتِِهم هُ بِن ا َعن مَّ تََخلَّي ثُ

ي حَ  وَن الّت ِت فِرع ِد بن ى يَ هُ هللاُ إل دًا. على إرادةِ الَمِلِك، فدَفَعَ هُ َولَ هُ واتَّخذَت َملَت الً.  فانفَتََح لموسى  22 باُب ُكّلِ ُعلوِم الِمصريِّيَن، فتَعَلَّمها وأتقَنَها قوالً وَعَم عى  23 وَب، فَس ي يَعق ن بَن هُ ِم زوَر إخوتَ هُ أن يَ وِعندَ بُلوِغِه األربعيَن، َخَطَر ل
ريا يَعتَ 24إليِهم.  نَُهم رأى ِمص اَن بَي دافُع وِعندَما ك انبَرى يُ ِدِهم، ف ى أَح دي عل

يُدِركوَن أّن هللاَ  25عِن الَمظلوِم وقَتََل الِمصريَّ انتِقاًما ِمنهُ،  هُ س نَّ أّن إخَوتَ وَظ
َك.  دِركوا ذِل م يُ م ل ِة، إالّ أنُّه َن العُبوديّ اِذِهم ِم نُهم وإنق فاعِ َع ي  26أرَسلَهُ للدِّ وف

ائالً: اثنيِن ِمنهُ  اليَوِم التّالي، لََمَح  ا ق اَوَل اإلصالَح بَينَُهم واِن؟! م يَتَشاجراِن، وح ا أَخ ِر وأنتُم يِّدَنا  27"ِلَم يَعتَدي أَحدُُكما على اآلَخ َع َس دي دَفَ إالّ أّن الُمعتَ
أتَنوي قَتلي َكما  28موسى قائالً: "وأنَت، َمِن الّذي أقاَمَك علينا َرئيًسا وقاِضيًا؟ 

ى  وإذ َسِمَع موسى  29 قَتَلَت الِمصريَّ باألمِس؟" ا إل رَّ هاِربً الَم فَ ذا الَك ه
َر  30 بِالِد ِمْديَن وأقاَم فيها َغريبًا وتََزّوَج وُرِزَق فيها َولَدَيِن. يناَء، َظَه ِل س حراِء َجبَ ي َص وِعندَما اكتََملَت أربعوَن َسنةً، وبَينَما هو ف

فاعتََرتهُ الدَّهشةُ  31لهُ َمالٌك على َهيئِة َجذوةٍ ِمن ناٍر في ُشَجيرةٍ ِمَن األشجاِر. 
ائِالً:  هُ ق وَت هللاِ يُخاِطبُ ي  32واقتََرَب ليَنُظَر عن َكثٍَب، فَسِمَع َص ى إنّ ا ُموس "ي

دَت  وَب". فارتَعَ َحَق ويَعق راهيَم وإس يَن، َربُّ إب َك األّول َك وَربُّ آبائِ ا َربُّ أن
ى  33وتَحاشى النََّظَر إلى َمصدَِر الصَّوِت.  فَرائُِصهُ  ا موَس فقاَل لهُ هللاُ: "ي

ذي  34اخلَْع نَعليَك، إنَّك بِالوادي الُمقَدَِّس.  عِب الّ َر ذُلَّ الشَّ ي ِمص وإنّي رأيُت ف
ى أ لَك اآلَن إل ي لُمرِس اذَُهم، وإنّ دُ إنق عَطيتُهُ ميثاقي، وَسِمعُت استِغاثتَُهم، وأُري

ن  35 ِمصَر". ى، ولك يَّ موس ُض النَّب ي أرفُ وأضاَف اِسَطفاُن قائالً: "أنتُم تَزُعموَن أنّن
يًا هذا هو النَّبيُّ موسى الّذي َرفََضهُ آباؤُكم وقالوا لهُ: "َمن َعيَّنََك َرئيًسا وقاض

َك  ي تِل هُ ف ى ل علينا؟" وَرغَم ذلَك، أرَسلَهُ هللاُ إليِهم ِمن ِخالِل الَمالِك الّذي تََجلَّ
م،  ذًا لُه وَب وُمنِق ي يَعق ى بَن ا عل وَن َرئيًس ن أرِض  36الشََّجرةِ ليَك أخَرَجُهم ِم ف
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على  ِمصَر وأظَهَر لُهم الُمعِجزاِت واآلياِت ِعندَما كانوا ُهناَك، واستََمرَّ يُجري
دى  ى َم ِر، وعل ِر األحَم دَ البَح ر، وِعن يدَيِه الُمعِجزاِت ِعندَ ُخروِجِهم ِمن ِمص

وَب  37أربَعيَن َسنةً في الصَّحراِء.  ي يَعق َب بَن ذي خاَط هذا هو النَّبيُّ موسى الّ
ي".  ا ِمثل يُكم نَبي يَبَعُث هللاُ ف ائالً: "س يَّ  38ق وَل إّن النّب يُكم القَ دُ عل ي ألُعي  وإنّ

ِذِه  ن ه دةِ ع حراِء البَعي ي الصَّ وَب ف ي يَعق ةَ بَن ودُ َجماع موسى هو َمن كاَن يَق
ا  ة ليُبَلِّغَه الةَ األبَديّ س لَّمهُ الّرِ يناَء وَس ا. البِالِد، وَمَع ذِلَك َكلََّمهُ الَمالُك في ُطوِر س لَّمونا إيّاه دوِرِهم َس م ب ا، وُه ةَ  39آلبائِن وا طاع ا َرفَض ّيِ إالّ أّن آباَءن النّب
قيَن للعَودةِ إليها،  فقالوا لَسيِِّدنا هارون: "اجعَْل لنا آلهةً تَدُلُّنا على الطَّريِق، فإنّنا ال نَدري ماذا  40موسى، ولم يَعتَِرفوا بقيادتِِه، وَرنَوا بأفئدتِِهم إلى ِمصَر ُمتََشّوِ

ابَ  ا وغ ا ُهن ا ه ا".  َحلَّ بموسى الّذي أخَرَجنا ِمن ِمصَر ثُمَّ تََرَكن نََع  41عنّ فَص
ديِهم  نَعَت أي ا َص ِرحيَن بم حياِت، فَ هُ األُض لُهم، ُمكَرًها، ِعجالً َصنًَما، قَدَّموا ل

ِ،  42ُمقبِليَن على ِعجِلِهم ُمدبِريَن عِن هللاِ.  ا افٌِر ب ي ك وَن أنّ وأقوُل، أنتُم تَزُعم
اِمِهم لََّمُهم هللاُ آلث افروَن، َس ُم الك اَءُكم ه ن إالّ أّن آب ماِء ِم ي السَّ ا ف دوا م ، فعَبَ

رائيَل،  َشمٍس وَكواِكَب ونُجوٍم، ولقد جاَء في ِكتاِب النّبّيِ عاموَس: "يا بَني إس
موا لي األُضحياِت والقَرابيَن على َمدى أربَعيَن َسنةً في َصحراِء ِسيناء،  وتَسُجدوَن  )٣(دَ اإللِه مولَخ،بل لألصناِم قَدَّمتُموها! وُكنتُم تَحِملوَن َمَعُكم َمعب 43لَْم تُقَدِّ

ل، ِب ُزَح َك  )٤(للَكوك ِل ذِل ن أج دونَها، ِم ِديُكم وتَعبُ نَعَتها أي ي َص ِل الّت وللتَّماثي
ادتِِهم  اَءُكم لِعب َب هللاُ آب ذا، عاقَ ل". وهك الِد بابِ ن ب دُ ِم ي أبعَ الٍد ه أنفيُكم إلى بِ

َّ  44 األصناَم!" تُم تَت دَِّس،وتابََع اِسَطفاُن قائالً: "أن ِت هللاِ الُمقَ اِر بَي ونَني بإنك وإّن هللاَ  )٥(هُم
 مولخ: أحد آلهة بالد كنعان، وكان الناس يحرقون له أطفالهم كأضحيات.  )٣(                                                                                                                                                                                            

سرائيل كان المصريون القدامى يسّمون الكوكب َزَحْل بـ(رفان) ويعبدونه. وقد تعلّم بنو إ  )٤( 
عادات الشعوب الوثنية ومارسوها وهذا كفر با تعالى. هذا القول من النبي عاموس قد يشير 

إلى أّن عبادة األصنام التي ظهرت في أواخر تاريخ بني إسرائيل كانت بدايتها الحقيقية من 
 الزمن الذي تاه فيه هؤالء في سيناء، بغّض النظر عن أنّهم كانوا تحت حماية هللا.

) أنّه كان ينادي أن 14- 13: 6يبدو من االتّهامات التي وّجهها اليهود ضدّ اسطفان (انظر   )٥( 
السيد المسيح قد أخذ دور بيت هللا المقدّس باعتباره مركز الشفاعة للمؤمنين، أّما اآلن فقد أصبح 

موقع في الطريق إلى هللا بواسطة سيدنا عيسى وليس بواسطة األضاحي في بيت هللا. ومن هذا ال
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ةً  َب َخيم َرهُ أن يَنِص ل أَم تَعالى لم يأُمِر النّبيَّ موسى ببِناِء بَيٍت ِمَن الَخَشِب، ب
ِر  45للِعبادةِ، َحَسَب الِمثاِل الّذي َرآهُ على َجبَِل ِسيناء.  ي َعص ا ف فلم يَُكن آلبائِن

حراِء. النَّبّيِ موسى ِسوى ه ِذِه الَخيمِة يَتَعَبَّدوَن فيها على َمدى إقامتِِهم في الصَّ
ون،  ن ن وع بِ ادةِ يَش م بقي يّتِِهم، فَحَملوها َمعَُه وَسلََّم آباؤنا َخيمةَ الِعبادةِ تِلَك لذُّرِ
ا ةُ ُهن َك الَخيم ت تِل ِة. وبَِقيَ عوبِها الَوثنيّ ن ُش ا ِم  واحتَلّوا هِذِه البِالدَ، بَعدَ فَراِغه

َن هللاِ  46إلى َزَمِن النَّبّيِ داود.  َب ِم دَ هللاِ، فَطلَ يا ِعن يُّ داود َمرض اَن النَّب د ك وق
الى،  ُمهُ تَع ِه اس ُع في ٍب يُرفَ ن َخَش ذا  47تَعالى أن يَبني بَيتًا ِم َظ داودُ به م يَح ول

ُت هللاِ. 48الشََّرِف، بل َحِظَي بِِه ابنُهُ ُسليماُن.  و بَي ُل أن  وهذا البَيُت ه ن أيُعقَ لك
وُل هللاِ:  عيا قَ ّوة أَش كٍن  49تَكوَن ُسكناهُ تَعالى في بَيٍت ِمن ُصنعِ بََشر؟! لقد جاَء في نَبُ ي؟ وأيَّ َمس وَن ل ٍت تَبن أّي بَي ماواِت واألرَض، ف ي السَّ َع َعرش "َوِس

ِة،  ثُمَّ  51 ألَسُت أنا فاِطَر هذا الَكوِن؟" 50تَصنَعونَهُ يُمِكُن أن يَحتويَنا؟  ةَ ُروحِ هللاِ، تابََع اِسَطفاُن قَولَهُ: "أيُّها الشَّعُب العَنيدُ، يا َمن امتَألت قُلوبُُكم بالَوثَنيّ اِوموَن ِهداي يَن تُق ل ت آذانُُكم! أنتُم كآبائُِكم األوَّ ا  52وُصمَّ ي نَبي أُرون
ُسَل الّذينَ  يحِ  واِحدًا لم يَضَطِهْدهُ آباؤُكم! قد قَتََل آباؤُكم الرُّ يِء الَمس ؤوا بَمِج تَنَبَّ

وراةَ  53الّصالحِ الُمنتََظِر، وأنتُم َغدَرتُم بِِه وقَتَلتُموهُ،  يا َمن َسلََّمتُكم المالئكةُ التَّ
 ِمن ِعندَ هللاِ، فأدَرتُم ُظهوَرُكم لها!"

 اسطفان قتل
وا 54 رُّ َطفاَن، فَص الِم اِس ن َك ديدٌ ِم ٌب َش ِس َغَض اَء الَمجِل َرى أعض  واعتَ

إالّ أّن اِسَطفاَن َرنا بنََظِرِه إلى السَّماِء ُممتَِلئًا بُحضوِر ُروحِ  55بأسنانِِهم َغيًظا، 
د 56هللاِ، َحيُث َرأى َجالَل نوِر هللاِ، وَسيِّدَنا عيسى (سالُمهُ علينا) واقِفًا على يَمينِِه،  قَّت وبَ ِد انَش ماَء ق ا فالتَفََت قائالً: "اُنُظروا! إنِّي أرى السَّ ِر واقِفً يِّدُ البََش ا َس

ي ال  57عن يَميِن هللاِ تَعالى".  م لَك ى آذانِِه ِس أصابِعَُهم إل اُء الَمجِل َع أعض فَرفَ
ةً واحدةً  َطفاَن َهجم ى اِس وا عل واتُُهم، وَهَجم ت أص ادوهُ  58يَسَمعوهُ، وتَعالَ وق

عوها  ابَُهم وَوَض وا ثي دَ أن َخلَع هودُ، بَع هُ الشُّ دِس، وَرَجَم ِة القُ ارجِ َمدين إلى خ
تِها.  ُمهُ شاوُل لِحراس اّبٍ اس دََمي ش ذَ  59ِعندَ ق رَجُم، أَخ َطفاُن يُ اَن اِس ا ك وبَينَم

 النص، يبدأ اسطفان ختام خطابه مع بعض الكلمات عن انتهاء دور بيت هللا.                                                                                                                                                                                           
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ارِ  60يَهتُِف قائالً: "يا َسيِّدي عيسى، تَقَبّْل ُروحي!"  ِه ص ى ُركبتَي ًخا: وَجثا عل
 "يا َسيِّدي، تََشفّْع لُهم في ذَنبِِهم هذا". وفاَرَق الَحياةَ.

8 
 الفصل الثّامن

 للمؤمنين شاول اضطهاد
اًء  2- 1 وهُ بُك ِه، وبََك اِء بدَفنِ ُض األتقي ي ُمرا. وفي ذِلَك اليَوِم، َسَرت موَجةُ اضِطهاٍد َكبيرةٍ وقد قُتَِل اِسَطفاُن بُموافقِة شاوَل، وقاَم بَع يحِ ف ِضدَّ الُمؤمنيَن بالَمس

اِمرة، وذا والّس اِطِق يَه ي َمن بِالِد ف اِء ال ي أنح ؤالِء ف َق ه رَّ دِس، فتَفَ ا  )٦(القُ أّم
ادةِ  3الَحواريّوَن فقد َظلُّوا ماِكثيَن في القُدس،  في حيِن أَخذَ شاوُل يَسعى إلى إب

جِن.َجماعِة المؤمنيَن، ُمنتَِقالً ِمن داٍر إلى داٍر، يَُجرُّ  جاَل والنِّساَء إلى الّسِ  الّرِ
 الّسامرة في الّدعوة

يَن  4 َر ُمعِلن ى آَخ اٍن إل ن َمك وَن ِم دِس يَتَنَقّل َن القُ اّروَن ِم وَن الف ذَ المؤمن وأَخ
بَ  5البِشارةَ بَسيِِّدنا عيسى.  ةُ فيلي ت ِوجَه اِمرةِ،  )٧(وكانَ ِة الّس دُِن ِمنطق َر ُم أكبَ

ُر فيها بالمَ  ا). فأَخذَ يُبَّشِ ِه،  6سيحِ (سالُمهُ علين ى َكالِم وعِ إل غاِء الُجم دَ إص ًكا، وبَع ِه تََمسُّ كوا بِ َر  7وُرؤيتِِهم للُمعِجزاِت الّتي كاَن يُظِهُرها، تََمسَّ رَّ د َح اَن ق وك
الَكثيريَن ِمن َسطوةِ الِجّنِ والّشياطيِن الّتي أَخذَت تَنَسلُّ ِمنُهم صاِرخةً ُمرتَِعدةً، 

ن كانوا ُمصابيَن بالشَّلِل والعََرجِ، وأبَرأ َعدَدً  ِمّما َمأل الَمدينةَ بَهجةً  8ا َكبيًرا ِممَّ
 وفََرًحا.

 
حدثت هذه الجريمة بعد قيامة سيدنا عيسى وصعوده إلى السماء بعدّة سنوات. ويبدو أن أكثر   )٦(                                                                                                                                                                                            

المؤمنين بالسيد المسيح لم يلتزموا تماما بطاعة أمره أن ينتشروا في كّل األرجاء للدعوة إلى 
 لته. ولكن هذا االضطهاد الشديد اضطّرهم إلى االنتشار في األرض اضطرارا.رسا

فيليب هو واحد من السبعة المختارين لتوزيع المعونات على األرامل في القدس، وهو ليس   )٧( 
 الحواري فيليب.
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 الّساحر سيمون
َع  11- 9 بََح َموَض د أص يموُن، ق ُمهُ ِس اِحٌر اس ٌل س ِة َرُج َك الَمدين ي تِل اَن ف وك

دَّ  نين، ُم ذُ ِس حَر ُمن اِرُس الّسِ اَن يُم اِمرةِ، إذ ك ِل الّس ِة أه ٌل دَهش هُ َرُج عيًا أنّ
هُ  وَن أنّ قونَهُ ويَُظنّ دِّ يَم، يَُص نُهم والعَظ يَع ِم َع، الَوض َل الَجمي ا َجعَ اِرٌق، ِمّم خ

ِة.  درةِ هللاِ العَظيم ُك لقُ ِة هللاِ  12الُممتَِل اِم َمملك رى قي ُب بُش َن فيلي دَما أعل وِعن
نَ  ا)، آَم الُمهُ علين يح (س نُهم  الَموُعودةِ، وُظهوِر َشخِص عيسى الَمس ُر ِم الَكثي

وِمن بَينِهم ِسيموَن الّذي أظَهَر اإليماَن بَعدَ  13وتََطهَّروا بالماِء، ِرجاالً ونِساًء، 
َر أيًضا بالماِء ليُصبَِح ِمن َجماعِة َسيِّدنا عيسى الَمسيحِ (سالُمهُ علينا).  أن تََطهَّ

َل مُ  لَّ وارتََح ا َح َب أينَم الِزُم فيلي يموُن يُ ذَ ِس ذا أَخ اِت وهك َن اآلي ا ِم بً تَعَّجِ
الِة هللاِ،  14 والُمعِجزاِت العَظيمِة الَّتي كاَن يُظِهُرها. ى ِرس امريِّيَن عل اِل الّس ِر إقب دِس بَخبَ ي القُ وَن ف ِمَع الَحواريّ وَس
ذا  15فأرَسلوا بُطُرَس الصَّخَر ويوحنّا إليهم.  اَك، وأَخ ى ُهن ُجالِن إل رَّ فَمضى ال

ى هللاِ  ُروحِ هللاِ،  يَبتَِهالِن إل ا بِ اِمرةِ أيًض ي الّس وَن ف ى الُمؤِمن م  16ليَحظ ا ل ألنّه
 ِ بغةً  تَُكن قد َحلَّت على أَحٍد ِمنُهم حتّى ذِلَك الِحيِن، وإنّما كانوا يَتََطهَّروَن ِص

وَوَضَع بُطُرُس ويوحنّا  17 )٨(بغايَِة االنِضماِم إلى َجماعِة َسيِِّدنا عيسى ال َغيَر.
وِعندَما َرأى ِسيموُن ذِلَك،  18 )٩(على ُكّلِ واحٍد ِمنُهم فَحظوا بُروحِ هللاِ.أيِديِهما 

"امنَحاني هِذِه  19قاَم بِعَرِض الماِل على ُكّلٍ ِمن بُطُرَس الصَّخر ويوحنّا قَائالً: 
ِه!"  ديَّ علي ُرُس  20القُدرةَ، فتَُحلُّ ُروُح هللاِ على ُكّلِ َشخٍص أَضُع يَ هُ بُط فأجابَ

اِل! الصَّ  ِة هللاِ بالم راَء ِهب إّن  21خُر: "إلى الَجحيِم أنَت ونُقودَُك، ألنَّك أَردَت ِش
ِ، فال نَصيَب وال ُحظوةَ لَك بِهبِة ُروحِ هللاِ!  دَْع أعمالََك  22قَلبََك َغيُر ُمخِلٍص 
َك اآلثمةَ وُعْد إلى هللاِ ُمخِلًصا، واُدُع َموالنا عيَسى لَعَلَّهُ يَشفَُع لَك فيَ  عفو هللاُ َعن

ِذِه،  يِّئِة ه َك السَّ دًا  23لنيَّتِ ٍد، ُمقَيَّ رارةٍ وَحَس ي َم ا ف َت غاِرقً ا ِزل ي أراَك م إنّن
بني يبدو أّن أكثر أتباع المسيح كانوا إلى حدّ ذلك الوقت ينشرون رسالته بين إخوانهم من   )٨(                                                                                                                                                                                            
يعقوب فقط، ولم يدركوا بعدُ أّن حّق االنضمام إلى أّمة هللا مفتوح لكّل الناس من كّل األمم. ولقد 

 بيّن هللا لهم من خالل هذا الحدث هنا أّن السامريين المنبوذين أيضا لهم نصيب في أّمة هللا.
ة هللا على كانت عادة وضع األيدي على الناس تستخدم عند طلب الشفاء، أو طلب برك  )٩( 

 شخٍص ما، أو الختيار إنسان لمهّمة خاّصة أو لطلب كرامات روح هللا من أجل مؤمن جديد.
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ن  24بالشُّروِر".  فاعةَ ِم ألُكما الشَّ ي أس فقاَل لهُ ِسيموُن: "يا َصخُر، يا يوحنّا إنّ
ي".  اهُ ل ا ذََكرتُم يبَني م ي ال يُص ى ك رُ  25عيس َر بُط ذا َخبَّ ا وهك ُس ويوحنّ

دس،  ى القُ دَيِن إل ال عائ ا)، وقَفَ ى (سالُمهُ علين يِِّدنا عيس الِة َس امريّيَن بِرس الّس
 وِخالَل َمسيِرِهما نادَيا بالبُشرى في قُرى َكثيرةٍ ِمن قُرى ِمنطقِة الّساِمرةِ.

 علينا) (سالُمهُ  بعيسى يؤمن النّوبية المملكة من وزير
ِق  26 ي الطَّري وِب ف َو الَجن ْق نَح ائالً: "انَطِل أّما فيليُب فقد بَعََث هللاُ لهُ َمالًكا ق

ِة  27الصَّحراوّيِ بَيَن القُدِس وَغّزة".  ن َمملك فَمضى وفي َطريِقِه قابََل َرُجالً ِم
ُجلُ  )١(النّوبَة ِمن ِعليَِة  عائدًا إلى بِالِدِه بَعدَ أدائِِه الَحّجِ في القُدِس. وكاَن هذا الرَّ

ة".  تِِهم "الَكنداَك ي لُغ ى ف مَّ ي تُس ة الّت دَ الَمِلَك اِل ِعن َر الم غَُل َوزي وِم يَش عيا،  28الق ّيِ أَش اَب النّب رأُ ِكت ِه يَق ي َمركبتِ اَء  29وبَينَما كاَن هذا األخيُر جاِلًسا ف ج
ُب  30قَها. َوحٌي ِمن ُروحِ هللاِ إلى فيليَب أن يَتَقَدََّم إلى الَمركبِة ويُرافِ  ذََهَب فيلي ف

ُمسِرًعا إلى الَمرَكبِة، وَسِمَع الَوزيَر يَقَرأُ َكالَم النّبّيِ أَشعيا، فقاَل لهُ: "أتَفَهُم ما 
ذا  31تَقَرأ؟!"  ُر لي ما في ه فأجابَهُ الَوزيُر: "َكيَف لي بذِلَك، وال يُوجدُ َمن يُفَّسِ

عودِ  ى الصُّ َب إل َوزيُر فيلي دَعا ال ِه،  الِكتاِب؟" ف ى جانِبِ وِس إل ِت  32والُجل وكانَ
ٍل  ذَّبحِ، وَكَحَم ى ال اُق إل اةٍ تُس اَن َكش ي: "ك اِب ه َن الِكت ا ِم ي يَقَرأُه َرةُ الّت الِفق

هُ.  تَح فََم م يَف هُ، ل زُّ ن يَُج دَي َم يَن يَ اِمٍت بَ ن  33ص وهُ، وَم م وأَذَلّ وهُ بُحكِمِه َظلَم
لّذي ارتََكبَهُ َشعبُهُ!؟ فقد قََضوا على َحياتِِه في يَستَطيُع أن يُعَبَِّر عن ذِلَك اإلثِم ا

دُّنيا".  ِذِه ال ِذِه  34ه ودُ به ِن الَمقص ِدمتَُك، َم ي، ال َع َوزيُر: "أخبِرن هُ ال اَل ل فق
ودَ  35النُّبوءةِ، أيَعني نَفَسهُ أم َشخًصا آَخَر؟"  هُ أّن الَمقص ُح ل ُب يُوِض فأَخذَ فيلي

الةَ  ِمن هذا الَكالِم هو َسيِّدُنا َك ِرس دَ ذِل هُ بَع َرَح ل مَّ َش ا)، ثُ عيسى (سالُمهُ علين
ى.  يحِ عيس َت  36الَمس اٌء، فالتَفَ ِه م اٍن في ى َمك ال إل يراِن، َوَص ا يَس ا ُهم ِه؟" وبَينَم ر بِ َن التََّطهُّ ي ِم اذا يَمنَعُن اٌء، م ذا م ْر! ه ائالً: "اُنُظ َب ق ى فيلي َوزيُر إل ُل:  فأجابَهُ فيليُب: "إن كانَ  37ال ُج اَل الرَّ قَلبَُك ُمخِلًصا في إيمانِِه، فليَُكن ذِلَك". فق

كان قسم من مملكة النوبة يقع في جنوب مصر والقسم اآلخر في السودان. وكانت بداية تلك   )١(                                                                                                                                                                                            
أثيوبيا، تلك  ق.م. أّما أهّم مدنها فهي (مروي) و(نافاتا). وليس المقصود بنوبة 750المملكة سنة 

 المملكة التي أصبحت مملكة مسيحية في القرن الرابع بعد الميالد.



28 
 

 ."ِ يُّ  وح ُن الرُّ يُح االب و الَمس ى ه أّن عيس ُن ب ي أؤم ِف  38"إنّ َر بتَوقي وأَم
 .ِ بغةً  ِرِه ِص ُب بِتَطِهي اَم فيلي ا، وق اِء َمعً ى الم ُب إل و وفيلي َزَل ه راهُ، وِعندَ ُخروِجِهما ِمَن  39الَمرَكبِة، ونَ َوزيُر يَ ِد ال م يَعُ َب، فل ت ُروُح هللاِ فيلي الماِء، َخِطفَ

دود،  40إالّ أنّهُ تابََع َسفََرهُ ُمفعًَما بالسُّروِر.  ِة أَْش ي َمدين َر ف د َظَه ُب، فق أّما فيلي
الةَ  س ًرا الّرِ رى، ناِش ى أُخ دةٍ إل ن بَل َحيُث أَخذَ يُنادي بالبُشرى، وهو يَطوُف ِم

 ها إلى أن َوَصَل إلى َمدينِة قَيَصريّة.في الِمنطقِة ُكلِّ 
9 

 الفصل التّاسع
 اإليمان إلى يهتدي شاول

هَ  1 واستََمرَّ شاوُل في تَهديِدِه ألتباعِ َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) بالقَتِل، فتََوجَّ
ا 2إلى َكبيِر األحباِر  ي طاِلبًا ِمنهُ أن يَكتَُب َرسائَل للقائِميَن على بُيوِت الِعب ن دةِ ف ِدَمشَق، ليَسَمحوا لهُ بالقَبِض على َمن يَِجدُ ِمن أتباعِ عيسى (سالُمهُ علينا) ِم

َن  3 ِرجاٍل ونِساٍء ليَسوقَُهم ُمقَيَّديَن إلى القُدِس. وٌر ِم أةً ن هُ فَج عَّ َحولَ ا، أَش ِه ِمنه دَ اقتِرابِ َق، وِعن ى ِدَمش ِه إل ي َطريِق وف
ى 4السَّماِء،  ا عل رَّ واقعً اوُل،  فَخ ا ش ائِالً: "شاوُل، ي وتًا ق ِمَع َص األرِض، وَس

َطِهدُني؟"  اذا تَض وُت  5ِلم أخبََرهُ الصَّ يِّدي؟" ف ا َس َت ي ن أن اوُل: "َم اَب ش فأج
قُم واُدُخِل الَمدينةَ،  6قائالً: "أنا عيسى، أنا َمن تَضَطِهدُهُ باضِطهاِدَك ألتباعي. 

جاُل الّذيَن كانوا بِرفقَتِِه، فَظلّوا  7لُهُ". َحيُث تَِجدُ َمن يُخبُِرَك بما عليَك فِع أّما الّرِ
دًا.  َروا أَح م يَ وتًا ول ِمعوا ص م َس وٍل ألنُّه ي ذُه يَن ف َن  8واقِف اوُل ِم َض ش ونََه

َق.  ى ِدَمش ِدِه إل ُمهُ  10 ةَ أيّاٍم ُمظِلَم العَينيِن دوَن أكٍل وُشرٍب.وبَقَي ُهناَك ثالث 9األرِض، وفَتََح َعينَيِه فَوَجدَ نَفَسهُ فاقِدَ البََصِر، فقادَهُ َمن َمعَهُ بي ا) واس الُمهُ علين ى (س يِِّدنا عيس اعِ َس دُ أتب َق أَح ِة ِدَمش ي َمدين اَن ف وك
هُ:  ا!" فأجابَ ا َحنانيّ ائِالً: "ي ا ق ؤي ي الرُّ ا) ف ى (سالُمهُ علين اَءهُ عيس ا، فج َحنانيّ

ارعِ فقاَل لهُ الّسيِّدُ ال 11"لَبَّيَك َسيِّدي!"  ى الشَّ ْب إل ا): "اِذَه الُمهُ علين َمسيُح (س
اوُل،  ُمهُ ش وَس اس ِة َطْرس ن َمدين ٍل ِم الُمستَقيِم، واسأْل في داِر يَهوذا عن َرُج
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ُع  12وهو يَُصلّي اآلن،  ا يََض ؤيا أنّهُ سيَلتَقي َرُجالً اسُمهُ َحنانيّ وقد جاَءهُ في الرُّ
ُرهُ".  ه بََص ودَ إلي ِه ليَع ِه علي َن  13يدي ِمعُت ِم د َس يِّدي، ق ا َس ا: "ي اَب َحنانيّ فأج

دِس،  ي القُ َك ف تِ أفراِد أُمَّ هُ ب ذي ألَحقَ ِن األذى الّ ذا وَع اوَل ه ن ش ريَن ع ى  14الَكثي بِض عل َكما َسِمعُت بأنّهُ إنّما جاَء إلى ِدَمشَق بإذٍن ِمن ُرؤساِء األحباِر للقَ
ا".  َك ُهن يِّدُنا  15ُكّلِ أتباِع هُ َس و فأجابَ ِه، فه ْب إلي ا): "اِذَه ى (سالُمهُ علين عيس

وِكِهم،  عوِب األرِض وُمل ى ُش التي إل ُزفَّ ِرس ولي ليَ وَن َرس هُ ليَك ذي اختَرتُ الّ
لَها ِمن أجلي". 16وِلبَني يَعقوَب،  عَ  17 وسأَُعلُِّمهُ َمدى اآلالِم الّتي يَِجُب أن يَتََحمَّ دّاِر، وَوَض َك ال ى تِل ا إل هَ َحنانيّ ي  فتََوجَّ ا أخ ائالً: "ي اوَل ق ى ش ِه عل يَدي

ي  َت ف ا وأن ؤي ي الرُّ اَءَك ف ذي ج هُ الّ ى نَفُس يِّدُنا عيس َك َس لَني إلي اوُل، أرَس ش
ُروحِ هللاِ".  َك ب َئ ذاتُ ا إن  18َطِريِقَك إلى ُهنا، حتّى يَعودَ إليَك البََصُر وتَمتَل وم

بِهُ  يٌء يُش ِه أتَمَّ َحنانيّا َكالَمهُ حتّى تَناثََر َش ادَ إلي اول، وع ي ش ن َعينَ وَر ِم القُش
اِء،  َر بالم اِل وتََطهَّ ي الح اَم ف ُرهُ. فق تِعادةِ  19بََص وِت الس َض القُ اَوَل بَع مَّ تَن ثُ

ي  ا) ف الُمهُ علين ى (س يِّدنا ِعيس اعِ َس حبَةَ أتب اٍم ُص عَةَ أيّ ى بِض ِه. وقَضَّ  ِدَمشَق.عافيَتِ
 دمشق في شاول

الُمهُ  20 ى (س ا أّن عيس ادةِ، ُمناديً وِت الِعب ى بُي َك إل دَ ذِل اوُل بَع َرَج ش مَّ َخ ثُ
 ،ِ يُّ  وح ُن الرُّ و االب ا) ه وَن:  21علين اروا يَقول ِمعَهُ وص ن َس لُّ َم دََهَش ُك فان

دس،  ي القُ رّي ف ى النَّاِص اعِ عيس ُك بأتب "ألَيَس هذا الّشخُص هو الّذي كاَن يَفتِ
وِل  ألَيَس هو الّذي دِس للُمث ى القُ وقَُهم إل يِهم ليُس بِض عل ِة القَ جاَء إلى ُهنا بغَاي

اِر؟"  ِه،  22أماَم َمحكَمِة رؤساِء األحب ي دَعوتِ ّوةً ف زدادُ ق اَن يَ د ك اوُل فق ا ش أّم
ِب  َن الُكتُ ا ِم أتي به اَن ي ي ك ِة الّت َق باألدلّ ي ِدَمش يَن ف ودَ الُمقيم ا اليَه ُمفِحًم

ُر. الّسماويِّة ليُبَرهِ  يُح الُمنتََظ و الَمس ى ه ِت، 24- 23َن على أّن عيس َع الَوق  )٢(وَم
وهُ  اًرا ليَقتُل يالً نَه ِة لَ اِت الَمدين وَن بَّواب انوا يُراقِب ِه، فك آمُروَن علي بدَأ اليَهودُ يَت
سنوات، وخاللها مكث في البالد العربيّة،  3نعلم من رسائل بولس أنّه غاب عن دمشق لمدّة   )٢(                                                                                                                                                                                            
أي المملكة النبطية، التي تقع في منطقة األردن الحديث وجنوب سوريا، قبل أن يعود في النهاية 

 دمشق.إلى 
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ؤاَمرةِ،  ِذِه الُم اوُل به ِمَع ش ا. وَس دَ ُمغادَرتِه وا  25ِعن ن آَمن ةٌ ِممَّ أت َجماع فتَهيّ
لٍّة بالَمس ي َس وِر ف ى السُّ ن عل ِه ِم يالً بإنزاِل ِه ل ِه ِلتَهريبِ طِة دَعوتِ يحِ بواس

 ونََجحوا في ذِلَك. )٣(َكبيرةٍ.
 القدس في شاول

ؤمنيَن،  26 ِة الُم ى َجماع ماَم إل اَوَل االنِض وِعندَ ُوصوِل شاوَل إلى القُدِس، ح
ولكّن  27ا بَعدُ بَِحِقيقِة إيمانِِه. ولكنُّهم كانوا على َحذٍَر ِمنهُ، إذ لم يَكونوا قد أيقَنُو

الُمهُ  ى (س يِّدَنا عيس َف َرأى َس م َكي يَِّن لُه واريِّيَن ليُبَ ى الَح َطَحبَهُ إل ا اص ِه بَرناب دَأ بنَفِس َف بَ هُ، وَكي ى َمعَ دََّث عيس َف تََح َق، وَكي ى ِدَمش ِه إل ي َطريِق علينا) ف
الُمهُ  ى (س ا).  يُعِلُن بُجرأةٍ ِرسالةَ َسيِِّدنا عيس وَن  28علين ِه الَحواريّ أنَّ إلي َواطَم

جاعٍة. ِة  29 )٤(فأقاَم ِعندَُهم، ُمتَنَقِّالً َمعَُهم في القُدِس ُمناديًا بعيسى (سالُمهُ علينا) بَش ِة الَواقع داِن األجنَبيّ َن البُل اِدميَن ِم وِد الق َع اليَه دَِل َم وكاَن شاوُل َكثيَر الَج
مَّ  ن َص ِه.َغرَب فِلَسطين، ِممَّ ى قَتِل ذِلَك،  30 )٥(موا عل وَن ب هُ الُمؤِمن َم إخوانُ فعَِل

نعَُم  31 وأَخذوهُ إلى ِميناِء قَيصريّة، وِمن ثَمَّ أرَسلَوهُ إلى َمدينِة َطْرسوس. اِمرةِ تَ ِل والّس وذا والَجلي الِد يَه ي بِ ؤمنيَن ف اُت الُم دأت َجماع وهكذا بَ
ةُ  دَيِهم، بالطُّمأنينِة والسَّالِم، وكانَت َهيب دُ لَ ا) تَتَزاي الُمهُ علين ى (س يِِّدنا عيس َس

 َكما كاَن َعدَدُُهم يَتَضاَعُف بُمؤاَزرةِ ُروحِ هللاِ.
 أنيس شفاء

زوُر  32 الً ِمن َمكاٍن إلى َمكاٍن يَ وكاَن بُطُرُس يُسافُِر في أنحاِء فِلَسطيَن ُمتََجّوِ
ؤِمني أتباَع الّسيِِّد الَمسيحِ (سالُمهُ علينا)، وذاَت  ارةٍ ِلُم ي زي ةٍ وبَينَما كاَن ف َمرَّ

ذُ  33 )٦(بَلدةِ اللُّدّ، راِش ُمن ريَح الِف اَن َط يس، وك ُمهُ أن لوالً اس الً َمش صادََف َرُج
كان هذا الفعل ممكنًا، إذ لجأ الناس في ذلك الوقت بسبب كثرة سكان المدينة، إلى بناء المزيد   )٣(                                                                                                                                                                                            

 من المنازل فوق سور المدينة، وباإلمكان رؤية ذلك اآلن عند الباب الشرقي في مدينة دمشق.
 الزيارة.حسب كتابات الحواري بولس، لم يبق في القدس أكثر من أسبوعين خالل هذه   )٤( 
أتى هؤالء اليهود من بالد حوض البحر األبيض المتوّسط التي تسود فيها اللغة اليونانية.   )٥( 

، أنذر بولس عن هذه المؤامرة من خالل 21- 17: 22وسيدنا عيسى حسب سيرة الحواريين 
 رؤيا.

 كانت اللُّدّ بلدة تقع بين القدس ويافا.  )٦( 
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فاَك  34ثَماني َسنَواٍت،  د َش يُس، لق ا أن ا: "ي خُر ُمخاِطبً فالتَفََت إليِه بُطُرُس الصَّ
بْ  انَهْض وَرتِّ يُح، ف ى الَمس يِّدُنا عيس افًى،  َس يُس ُمع اَم أن َك". فق َك بنَفِس فِراَش يِِّدنا  35 ا بَس وا َجميعً َك، آَمن طيَن ذِل اِحِل فِلَس وِعندَما رأى ُسّكاُن اللُّدِّ وِمنطقِة س

 عيسى (سالُمهُ علينا).
 موتها بعد غزالة إحياء

ا 36 ِة ياف الُمهُ  )٧(وكاَن، في ذِلَك الَوقِت، في َمدين اعِ عيسى (س ن أتب رأةٌ ِم  ام
اِعدُ  عِ وتُس ى الَجمي ُن إل ت تُحِس ة، وكانَ ي َغزال ْه ويَعن ُمها طابيتَ ا) اس علين

دَّواِم،  ى ال اجيَن عل ا  37الُمحت لوا ُجثمانَه ت. فغَسَّ َرُض وماتَ ابَها الَم فأص
ُرَس  38وَوَضعوهُ في ُغرفٍة في طابٍق ُعلوّيٍ،  وِد بُط وَن بُوُج ِمَع الُمؤِمن د َس وق

تي كانَت قَريبةً ِمن يافا، فأرَسلوا إليِه َرُجليِن يَحِمالِن رسالةً الصَّخر في اللُّدِّ الّ 
رعِة".  احِ السُّ ى َجن ا عل أتَي إلين َك أن ت ُرُس  39تَقوُل: "نَرجو ِمن تَجاَب بُط فاس

ّجاةً،  ةُ ُمس ت غزال ُث كانَ ى َحي ادُوهُ إل ا، اقت ةَ ياف وِلِه َمدين دَ ُوص بِِهم، وِعن لَطلَ
عَت َحولَهُ األ ي فتََجمَّ اَب الّت هُ القُمصاَن والثّي ا، وأَرينَ ا عليه اٍت ُحزنً راِمُل باِكي

اةِ.  ِد الَحي ى قي خُر  40حاَكتها َغزالة ِعندَما كانَت عل رُس الصَّ َرَج بُط ٍذ أخ ِحينَئ
ا  ِ ُمَصلِّيًا، ثُمَّ التَفََت إلى الُجثماِن قائِالً: "ي َّ ِ َجميَع َمن كانوا في الغُرفِة، وَرَكَع 

ُرَس،  َغزالةُ  دَّ  41قومي!" ففَتََحِت الَمرأةُ َعينَيها، ثُمَّ َجلََست بَعدَ أن َرأْت بُط فَم
ى  لها يدَهُ وأنَهَضها، ودَعا الُمؤِمنيَن واألراِمَل ليُبَيَِّن لُهم أّن َغزالةَ قد عادَت إل

ا،  42الَحياةِ ِمن َجديٍد.  اِء ياف عِ أنح ي َجمي رأةِ ف َك الَم َل وانتََشَر َخبَُر تِل ا َجعَ ِمّم
ا).  الُمهُ علين يحِ (س يِِّد الَمس وَن بالّس ريَن يُؤِمن َض  43الَكثي رُس بَع َث بُط وَمَك

باغِة اسُمهُ َسمعاُن.  )٨(الوقِت في يافا ِعندَ َشخٍص يَعَمُل بالدِّ
 
 

 وهي حاليًا إحدى ضواحي تل أبيب الحديثة.تقع يافا على شاطئ البحر   )٧(                                                                                                                                                                                            
تجنّب المتشددون أناًسا أمثال سمعان الدبّاغ ألّن عمله كان قذراً وتنتج عنه روائح كريهة،   )٨( 

واستخدامه للجلود الحيوانية يعني أنّه كان في احتكاٍك دائٍم مع الجثث غير الطاهرة. أّما بطرس، 
 فهو لم يتردّد قط في المكوث عنده.
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10 
 الفصل العاشر

 ُكورنيليوس
وُس،  1 ُمهُ كوْرنيلي انيٌّ اس ٌل ُروم اَن َرُج ريّة ك ِة قَيص وهو ضابٌِط وفي َمدين

ة، ِة اإليطاليّ ى الَكتيب و  2 )٩(عل افوَن هللاَ، وه يَن يَخ ِه َوِرع ُل بيتِ و وأه اَن ه وك
.ِ ا  3 )١(َكثيُر التََّصدُِّق على ذَِوي الحاجِة ِمن بَني يَعقوَب وَكثيُر الصَّالةِ والِعبادَةِ  ي ُرؤي الٌك ف هُ َم ى ل ِر، تََجلَّ ِت العَص الَل َوق وٍم ِخ هُ: و )٢(وذاَت ي اَل ل ق

يِّدي؟"  4"ُكورنيليوُس".  ا َس ُر ي ا األم فَحدََّق إليِه هذا األخيُر خائفًا وأجابَهُ: "م
فَقُْم  5فقاَل لهُ الَمالُك: "قد تَقَبََّل هللاُ ِمنَك َصلواتَِك وَصدَقاتَِك، وهو َراٍض َعنَك. 

معاَن، الُملَ  تَدعِ َس ا، واس ِة ياف ى َمدين اِل إل ج َض الّرِ ْل بَع ُرَس وأرِس َب ببُط قَّ
ِر".  6الصَّخر،  اِطئ البَح ى ش ي داِرِه عل دَّبّاغ ف معاَن ال دَ َس يفًا ِعن فقد نََزَل َض ن  7 ديا ِم ِه وُجن ن َخدَِم يِن ِم وُس اثن ا ُكورنيلي الُك، دَع َرَف الَم دَما انَص وِعن

أى، ثُمَّ أرَسلَُهم وَحدَّثَُهم ِبُكّلِ ما رَ  8ُمساِعِديِه كاَن على َجانٍب َكبيٍر ِمَن التَّقوى، 
ى  9 )٣(إلى يافا. رُس إل ِعدَ بُط ِة، َص َن الَمدين ٍة ِم وفي اليَوِم التّالي وبَينَما كانوا على َمقُرب

ِر، ِت الظُّه ا  10 )٤(السَّطحِ ليَُصلِّي ِخالَل َوق ٍذ، وبَينَم لَّ َمأخ وُع ُك هُ الُج ذَ ِمن فأَخ
 كانت مدينة القيصرية مركز قيادة جيش االحتالل الروماني.  )٩(                                                                                                                                                                                            

لم يكن كورنيليوس يهوديًا، ولذلك لم يكن مختونًا، وكان الختان أحد الشروط لكي يصبح   )١( 
الرجل يهوديًا. أّما كورنيليوس فكان تقيًا وآمن بما جاء في التوراة وكتب األنبياء. وكان هناك 

ساء الذين آمنوا مثله بتعاليم اليهودية، ولكنّهم لم يستطيعوا قبول جميع العديد من الرجال والن
 التقاليد التي كانت تُطلب منهم ليصبحوا يهودًا.

، وهي تحصل عندما يكون الشخص يقًظا أو نائًما على   )٢(  ّ إّن الرؤيا تشبه الحلم، ومصدرها 
 حدٍّ سواء.

 كيلومتر باتّجاه الجنوب. 48والي تبعد مدينة يافا عن مدينة قيصرية بح  )٣( 
في ذلك الوقت، كانت صلوات اليهود تقام في الصباح وفي العصر، وكانت هناك صالة   )٤( 

 إضافية تقام في الظهر أو في المغرب.
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هُ الِحج َع َعن اَم، ُرفِ زوَن الطَّع قَّت،  11 )٥(اُب.كانوا يَُجِهّ ِد انَش ماَء وق َرأى السَّ ف
ى األرِض،  دَالّةً إل ِة ُم ا األربَع ن أطرافِه ودَةً ِم رةً َمعق الَءةً َكبي وَءةً  12وُم َممل

ور،  ف وُطي ن دَواّب وَزواِح وُل:  13بَجميعِ أنواعِ الَحيواناِت ِم ا يَق ِمَع هاتِفً وَس
َك فأجاَب بُطر 14"قُم يا بُطُرُس اِذبَْح وُكْل".  يَن تِل ن بَ يِّدي! إّن ِم ا َس ُس: "ال ي

امي  اَن َطع ل ك ا ب اتي َحراًم ي َحي ل ف ٌم أكلُهُ! وأنا لم آُك الَحيواناِت ما هو ُمَحرَّ
الالً".  ا َح هُ  15دائًِم ْس َرهُ هللاُ، الَ تُنَّجِ ا َطهَّ ةً: "م وَل ثانيَ ِه القَ اتُِف علي ادَ اله فأع

رّ  16أنَت".  الَث َم َك ثَ َر ذِل رَّ اَق وتََك ماِء، وأف ى السَّ الءةُ إل ِت الُم مَّ ارتَفَعَ اٍت، ثُ
اُل  17 بُطرُس. ج اَن الّرِ ا َرأى، ك ى م ن َمعن اَءُل َع ِه يَتَس ي َحيرتِ ا ف اَن غاِرقً ا ك دّبَّاغ. وبَينَم معاَن ال ن داِر َس ألوَن ع ذو 18الّذيَن َجاؤوا ِمن ِعندَ كوْرنيليوَس ِعندَ الباِب يَس لوا أَخ دَما َوَص ُمهُ وِعن يٌف اس َنُكم َض لَّ بَي ل َح ائِليَن: "ه ادوَن س ا يُن

ُرُس؟"  ا  19بُط ى م يَر َمعن اِوُل تَفس اِرِه يُح ي أفك ا ف رُس غاِرقً اَن بُط ا ك ي وبَينَم اٍل ف ةُ ِرَج اَء ثَالث ُرهُ: "ج ن ُروحِ هللاِ يُخبِ ٌي ِم اَءهُ َوح ا، ج ؤي ِه الرُّ هُ بِ َجاَءت
َك". فقُْم وقابِْلُهم واِذ 20َطلَبَِك،  تَجاَب  21هْب َمعَُهم بِال تََردٍُّد فأنا أرَسلتُُهم إلي فاس

بَُب  ا َس وَن، فم تُم تَطلُب ن ِجئ ا َم م: "أن اَل لُه اِل وق ج ى الّرِ َزَل إل ُرُس ونَ بُط
ِئُكم؟"  ابِط  22َمجي وَس الّض ن ُكورنيلي ٍب ِم ِدمنا بَِطلَ اُل: "قَ ج هُ الّرِ فأَجابَ

ال ُجُل الّص ومانّي. وهو الرَّ اَءهُ الرُّ د ج وَب، وق و يَعق هُ بَن ذي يَحتَِرُم ، الّ يُّ ُح التَّق
فاستَجاَب بُطرُس  23 )٦(َمالٌك َطلََب ِمنهُ استِدعاَءَك لَسماعِ ما ِعندََك ِمن َكالٍم".

ؤ 24 الصَّخُر ِلَطلَبِِهم واستَضافَُهم في تِلَك اللَّيلِة. ُض الُم هُ بَع م، وَمعَ َل َمعَُه الي َرَح وِم التّ ا. وفي اليَ ن ياف دَ  25ِمنيَن ِم وِعن
ي  وُس ف اَن ُكورنيليُ فَِر، ك ن السَّ وٍم ِم دَ ي ِريٍّة بَع ِة قَيص ى َمدين وِلِهم إل وُص
ى  تَِمعوا إل ي يَس بيَن لك رَّ دقائِِه الُمقَ ِه وأص ن أقاربِ ا ِم ا بَعًض د دَع انتِظاِرِهم وق
 رفع الحجاب هو انكشاف عالم الغيب للناظر وال يكون ذلك إال للرسل واألنبياء واألولياء.  )٥(                                                                                                                                                                                            

قبول دعوة كورنيليوس للمكوث عنده بسهولة ألّن اليهود كانوا يعتبرون لم يستطع بطرس   )٦( 
أّن دخول بيت إنساٍن غير يهودي ينّجسهم. وقد عرف بطرس أّن الذين آمنوا بالسيد المسيح من 

اليهود كانوا ال يزالون متشدّدين فيما يخّص التقاليد اليهودية، وأنّهم كانوا سينتقدونه لدخوله بيت 
 أجنبي.
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بُطُرَس. ولّما َوَصَل بُطرُس وَمن َمعَهُ إلى الدّاِر، َخَرَج ُكورنيليوُس الستِقباِلِه، 
هُ،  االً!  26وَرمى بِنَفِسِه ِعندَ قدََميِه، ساِجدًا أماَم م ح ائِالً: "قُ رعٍة ق هُ بُس فأنَهَض

َك!"  اٍن ِمثلُ دُ إنس ديَث، فوَ  27إنّما أنا ُمَجرَّ ادَال الَح اهُ وتَب َل وإيّ رُس ودََخ دَ بُط َج
ُع  28 )٧(َحشدًا ِمَن النّاِس، ي تَمنَ دَنا الّت فَخاَطبَُهم قائِالً: "أنتُم تَعلَموَن َجميعًا تَقالي

ي  يََّن ل الى بَ االيَهوديَّ ِمَن التَّعاُمِل َمَع َغيِر اليَهودّيِ وِمن ِزيارتِِه، إالّ أّن هللاَ تَع يَس نَِجًس اَن لَ ا،  أّن اإلنساَن ِمن أّيِ َشعٍب ك تُُكم دوَن  29وال َمرفوًض ذِلَك ِجئ ِل
ي؟"  ي َطلَب لتُم ف َم أرَس ألُكم ِل ي. واآلَن أس ي َطلَب لتُم ف دَما أرَس راٍض ِعن ي  30اعتِ ًرا ف لّي َعص اٍم، أَُص فأجابَهُ ُكورنيليوُس بقَوِلِه: "بَينَما ُكنُت، ُمنذُ أربَعِة أيّ

اٌب بَرّ  ِه ثي ٌل علي أةً َرُج امي فَج َر أم ي: داري، َظَه ةٌ وأخبََرن ا  31اقَ "أي
َك،  اٍل  32ُكورنيليُوُس، قد تَقَبََّل هللاُ َصالتََك وَصدَقاتَِك وَرِضَي َعن ْل بِرج فأرِس

معاَن  ي داِر َس يفًا ف ِزُل َض إلى َمدينِة يافا الستِدعاِء َرُجٍل اسُمهُ بُطرُس، إنّهُ يَن
ِر".  لتُ  33الدَّبّاغ على شاطئ البَح ُت، فأرَس ذا فَعَل د  وهك وًرا، ولقَ تَدِعيَك فَ أس

فَعَلَت َحَسنًا بأِن استََجبَت، وها نَحُن اآلَن ُمجتَِمعوَن في َحضرةِ هللاِ ِلنَستِمَع إلى 
 ُكّلِ ما أَمَرَك هللاُ بِِه".

 بـطرس كلمة
ا  34 اَس َجميعً ُت اآلن أّن النّ د تَيَّقَن اَل: "لق ثَُهم فق دِّ خُر ليَُح وَجلََس بُطُرُس الصَّ

هُ.  35ِعندَ هللاِ،  َسواسيَةٌ  اَن ِجنُس ا ك اِس، َمهم لَُحُهم للنَّ اُهم وأص وأقَربُُهم إليِه أتق ُن  36 ي تُعِل وَب، الّت ي يَعق ى بَن لقد َسِمعتُم بِال َشّكٍ عِن البِشاَرةِ الّتي بَعَثَها هللاُ إل
يحِ َس الِل عيسى الَمس ن ِخ وُن إالّ ِم الى ال يَك ى هللاِ تَع َب إل رُّ عِ بأّن التَّقَ يِِّد َجمي ةُ  37البََشِر.  ِت بِداي ُث كانَ طين، َحي راِف فِلَس ي أط وقد َسِمعتُم أيًضا ما َحدََث ف

ى.  ّيِ يَحي وةِ النّب َب دَع اِء َحَس ِر بالم هُ وَعِلمتُم أّن هللاَ تَعالى اختاَر، في الَوقِت َعينِِه، عيسى النّاِص  38ِرسالِة عيسى في ِمنَطقِة الَجليِل بَعدَ التََّطهُّ ريَّ فَوَهبَهُ قّوتَ
لَّ  وُب ُك ا) يَج اَن (سالُمهُ علين د ك ، لق لَّ ا َح هُ أينَم اَن َمعَ دّوَس، وك هُ القُ وُروَح
لم يمنع التقليد اليهودي دخول بيوت غير اليهود فحسب، بل منع أيًضا تناول الطعام   )٧(                                                                                                                                                                                            

والشراب معهم. يعني هذا أّن اليهود المتشدّدين كانوا يمنعون اليهود من تناول الطعام الذي 
جّهزه غير اليهود، ولذلك كان الناس من بقيّة األمم يشعرون أّن اليهود غير اجتماعيين. ولكّن 

  أوحى إلى بطرس بضرورة تغيير هذه العادات بين أتباع السيد المسيح.هللا
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يطاِن.  طوةِ الشَّ َت َس اَن تَح ن ك لَّ َم رَئ ُك َر وِليُب َل الَخي اكِن ِليَعَم د  39األم ولق
ا َس اَم به ي ق اِل الّت لَّ األعم بِالِد شاَهدنا، نَحُن الَحواريُّوَن، ُك ي ال ى ف لبًا. يِّدُنا عيس وهُ َص َف قَتَل اَهدنا َكي ا ش دِس، َكم ى القُ افةً إل ودُ، إض ا اليَه ُكُن فيه ي يَس َرهُ  40الّت اٍم وأظَه ِة أيّ دَ ثَالثَ ا بَع هُ حي نَّ هللاَ بَعَثَ ُل  41ولك ن قَب اَرُهم هللاُ ِم ذيَن اخت للَّ

حُن الشُّهودُ الَّذيَن أَكلنا وَشِربنا َمعَهُ بَعدَ ليَكونوا ُشهودًا، ولَيَس ِلُكّلِ الشَّعِب. ون
ا.  هُ هللاُ حي الةَ  42أن بَعَثَ س اِس الّرِ غِ النّ وَم بتَبلي أن نَق انيُّ ب بّ ُر الرَّ اَء األم مَّ ج ثُ

اِء  ا لألحي الى دَيّانً هُ هللاُ تَع ذي َعيَّنَ و الّ ا) ه الُمهُ علين ى (س يَن أّن عيس ُمعِلن
واِت.  هُ يَ  43واألم هُ ول ُر ذُنوبُ ِه تُغفَ ؤِمُن بِ ن يُ لَّ َم اِء أّن ُك ُع األنبي َهدُ َجمي ش

 بَشفاَعتِِه".
 المؤمنين في هللا روح حلول

توَن  44 وُر الُمنِص ي الُحض هُ، َحِظ ابُِع َحديثَ خُر يُت ُرُس الصَّ اَن بُط ا ك سالِة بُحلوِل ُروحِ هللاِ، وبَينَم ن 45للّرِ ؤِمنيَن ِم ةُ الُم ذيَن  فأَخذَِت الدَّهش وَب الّ ي يَعق دُّوِس،بَن ِه القُ ةَ ُروِح وِد ِهبَ ِر اليَه بِّحيَن هللاَ.  46 )٨(كانوا بِرفقِة بُطُرَس، ألّن هللاَ أفاَض على َغي ٍة ُمَس اٍت ُمختلفَ وَن بلُغ ُرُس: "هؤالِء  47ِمّما َجعَلَُهم يَتََكلّم اَل بُط فق
ذي ِن الّ ا، فَم ِ،  تََمتّعوا بِِهبِة ُروحِ هللاِ ِمثلَن بغةً  اِء ِص ِر بالم َن التََّطهُّ نَعُُهم ِم يَم ى  48ِلالنِضماِم إلى َجماعِة َسيِِّدنا ِعيسى؟"  ِم ِعيس اِء باس ِرِهم بالم  الَمسيحِ. وَطلََب ُكورنيليوُس وَمن َمعَهُ ِمن بُطُرَس اإلقامةَ بَينَُهم بِضعَِة أيّاٍم.ثُمَّ أَمَر بتََطهُّ

 
 
 
 
 
 

إلى ذلك الحين، لم تحّل روح هللا إالّ على اليهود والسامريين ومن انضّم إلى الديانة اليهودية   )٨(                                                                                                                                                                                            
ّ روحه تقدّس وتعالى لغير اليهود، أي غير المختونين، فقد  دون سواهم. لذلك عندما أعطى 

 قبول األمم كأعضاء من قوم ميثاقه أيًضا. أعلن بذلك
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11 
 الفصل الحادي عشر

 حدث ما يوّضح بطرس
ِر  1 ِل َغي وذا بِتَقَبُّ الِد يَه ي بِ وَب ف ي يَعق ن بَن وَن ِم وَن والُمؤمن وَعِلَم الَحواريّ

ا).  الُمهُ علين يحِ (س ى الَمس يِِّدنا عيس انِِهم بَس الِة هللاِ وبِإيم وِد لِرس دَ  2اليَه وِعن
و َن اليَه وَن ِم ذَ الُمؤمن دِس أَخ ائِليَن: َعودةِ بُطُرَس الصَّخر إلى القُ هُ ق ِد يَنتَِقدونَ م!؟" 3 َت َمعَُه ونيَن وأَكل ِر َمخت راٍب َغي اٍس أغ َت أُن ذَ  4 )٩("َكيَف دََخلَت بَي فأَخ

ُح ما َجرى بِالتّفصيِل قائالً:  ا  5بُطُرُس يَُوّضِ ا وبَينَم ِة ياف ي َمدين "ِعندَما ُكنُت ف
ال َل ُم يئًا ِمث ُت ش اُب، فرأي ي الِحج َع عن لّي ُرفِ ُت أَُص َن ُكن دَلّى ِم رةٍ تَت َءةٍ َكبي ا  6السَّماِء بأطرافِها األربَعِة حتَّى بَلَغَتني،  إذا به الً، ف أّمِ ا ُمت َر فيه فأمعَنُت النََّظ

ُرَم،  ا َح هُ وم لَّ أكلُ ا َح وِر، م اِت والطُّي َن الَحيوان ِمعُت  7ُممتَِلئةٌ أنواًعا ِم مَّ َس ثُ
م  8هاتِفًا يَقوُل: "قُم يا بُطُرُس اِذبَح ِمنها وُكْل.  يِّدي، ول ا َس فقُلُت: "َكيَف ذِلَك ي
ماِت قَطعًا!"  َرهُ  9يَدُخْل َجوفي َشيٌء ِمَن الُمَحرَّ ا َطهَّ ائِالً: "م وُت ق فَهتََف الصَّ

ْسهُ أنَت".  ا 10هللاُ، ال تُنَّجِ وَل ثَالثً َك القَ دًا ذِل ن ُمعي الَءةُ ِم ِت الُم َك ُرفعَ دَ ذِل . بَع ت.  ُث أُنِزلَ ُت  11َحي ي ُكن دّاِر الّت ى ال اٍل إل ةُ ِرج َل ثَالث ِت، َوَص َك الَوق ي ذِل وف
وجاَءني َوحٌي ِمن  12ُمقيًما فيها، كانوا قد أُرِسلوا ِمن َمدينِة قَيصريّة لدَعوتي. 

ى أن نِهم ِمن َغيِر اليَهوِد، وهذا ما َحدََث، ُروحِ هللاِ أن أذَهَب َمعَُهم دوَن تََردُِّد َمَع كو ا إل ن ياف تّةُ ِم وَن الّسِ ؤالِء الُمؤمن ِة ه اِل الثّالث ج َك الّرِ إذ رافَقَني َمَع أولئ
ي  13َوَصلنا إلى داِر َرُجٍل فدََخلناها.  هُ ف َر ل الٍك َظَه ُجُل بُرؤيتِِه لَم فأَخبَرنا الرَّ
اٍل  ْل بِرج هُ: "أرِس ائِالً ل ُرَس داِرِه ق ِب ببُط معان الُملَقَّ تِدعاِء َس ا الس ى ياف إل

وما إن َشرَعُت  15وَسيُبَلِّغُُكم ِرسالةَ النَّجاةِ لَك وِلَجميعِ أهِل بَيتَِك".  14الصَّخر، 
ِر.  ِل األم ي أوَّ ُن ف ا نَح دََث َمعَن ا َح يِهم، َكم ت ُروُح هللاِ عل اَس فتَذَكَّرُت ما كاَن قد أ 16في تَبليِغها حتّى َحلَّ ى النّ يُّ يَحي َر النَّب علَنَهُ َسيِّدُنا ِعيسى ِحيَن قاَل: "َطهَّ
اعترض هؤالء اليهود الذين آمنوا بالسيد المسيح على عالقة بطرس بأناٍس غير مختونين،   )٩(                                                                                                                                                                                            

 ألّن الختان عالمة اعتناق اليهوديّة، فكان في نظرهم على عالقة بأناٍس غير طاهرين.
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ن ُروحِ هللاِ".  يٍض ِم اَن هللاُ  17بالماِء، أّما أنتُم فَستَُطهَّروَن بفَ م: إذا ك وُل لُك وأق
يحِ،  يِِّدنا ِعيسى الَمس ا بَس دَما آَمنّ ا ِعن ِه علين نَّ بِ ا َم تَعالى قد َمّن عليِهم بِمثِل م

ِه  18 أنا كي أمنََع ما قَدََّرهُ هللاُ؟!"فَمن  ن تَوجي خر، َع وَكفَّ الُمؤِمنوَن ِمَن اليهوِد، بَعدَ َسماعِ َكالِم بُطُرَس الصَّ
ى  ِلِه حتّ َم هللاُ بفَض د أنعَ ائليَن: "لق بَّحوا هللاَ ق ِن ارتِكانتِقاداتِِهم لهُ واقتَنَعوا بِكالِمِه، وَس وا ع وِد، ليَتوب ِر اليَه ى َغي ي داِر عل اةُ ف م الَحي وَن لُه اِم فتَك اِب اآلث

 )١(الُخلِد!"
 أنطاكية مدينة في المؤمنون

ِطهاِد  19 بَِب االض اعِ األرِض بَس ِف بِق ي ُمختِل ؤِمنيَن ف َن الُم ٌر ِم تَّت َكثي وتََش
ةَ،  ُرَص وأنطاكي ةَ وقُب قوا في بِالِد فينيقيّ الّذي َحلَّ بِِهم بَعدَ َمقتِل اسَطفان، فتَفَرَّ

سالِة بَيَن اليَهوِد فَقط. حَ  روَن بالّرِ ن  20يُث كانوا يُبَّشِ إالّ أّن البَعَض ِمنُهم وُهم ِم
ِر  )٢(أصٍل قُبُرصّيٍ وليبّي، أَخذوا، ِعندَ قُدوِمِهم إلى أنَطاكية، َع غي دّثوَن َم يَتََح ا)،  الُمهُ علين ى (س ريَن بعيس كَ  21اليَهوِد ُمبَّشِ ي ذِل نُُهم ف اَن هللاُ يُعي ِر،  وك األم

يِِّد  اعِ الّس ن أتب بِحوَن ِم وَن ويُص وِد يؤِمن ِر اليَه ن َغي ريَن ِم وهو ما َجعََل الَكثي
ِة  22 الَمسيحِ (سالُمهُ علينا). ى َمدين اِلًحا  24- 23أنطاِكية. وبَلََغ هذا الَخبَُر َجماعةً ِمَن الُمؤِمنيَن في القُدِس فأرَسلوا بَرنابا إل الً ص ا َرُج اَن بَرناب دَ وك اِن، وِعن ُروحِ هللاِ وباإليم ا ب ُمفعًَم

ذَ  َرٌح، وأَخ وُصوِلِه وُرؤيتِِه َكيَف َمنَّ هللاُ بفَضِلِه على هؤالِء األغراِب، َعالهُ فَ
ّلِ  ا) بُك الُمهُ علين ى (س يِِّدنا عيس ِك بَس ى التََّمسُّ اِت عل َك الَجماع ُع تِل ّجِ يَُش

اوَل،  25 اِس إلى َجماعِة عيسى (سالُمهُ علينا).َجوارِحِهم. وانَضمَّ َعدَدٌ َكبيٌر ِمَن النّ  ن ش ُث ع وَس يَبَح ِة َطْرس ى َمدين ة إل ا أنطاكيّ دَ  26وغادََر بَرناب وِعن
الُمؤمنيَن  اِن ب نةً يَجتَِمع اَك َس ا ُهن ة، وَمَكث ى أنطاكي اهُ إل َع وإيّ ُعثوِرِه عليِه َرَج
كان معظم اليهود يؤمنون بأّن غيرهم من الناس ال يحصلون على النجاة إال باعتناق الديانة   )١(                                                                                                                                                                                            

ّ للنبي  اليهودية. وقد آمن بعضهم اآلخر بأنّهم بحاجة فقط إلى اإليمان بالوصايا التي أعطاها 
ّ يعامل غير اليهود معاملته اليهود أنفسهم، وأنوح  نّه يقبل كل . ولقد بدا واضًحا اآلن أّن 

 من أصبح من أتباع سيدنا عيسى المسيح.
 كانت مدينة أنطاكية عاصمة مقاطعة سوريا في اإلمراطورية الرومانية، ومن أعظم مدنها.  )٢( 
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اِس. وف َن النّ دا ِم ًرا ِج دَدًا َكبي اِن َع ى ويُعَلِّم وَن بعيس َب الُمؤِمن ة لُقِّ ي أنطاكي
ةٍ. ى  27 )٣((سالُمهُ علينا) بالَمِسيحيِّيَن ألّوِل َمرَّ دِس إل َن القُ وَءةِ ِم اُت النُّب م َكرام هَ آنذاَك بَعُض الُمؤِمنيَن الّذيَن لُه وتََوجَّ

ن رُ  28أنطاكية،  َوحيٍ ِم أُ، ب وحِ هللاِ، وُهناَك أَخذَ واِحدٌ ِمنُهم اسُمهُ أغابوُس يَتَنبَّ
ِر  ِد القَيص ي َعه الً ف َك فِع َق ذِل د تََحقَّ ا. ولق طين ُكلَّه الدَ فِلَس تَعُمُّ بِ ٍة س بَِمجاع

وَس.  انّي ُكلوديُ وم يحِ  29الرُّ اعُ الَمس َر أتب رَّ َك، قَ ابوَس تِل وءةِ أغ بَِب نُب وبَس
ِه لُمس َب َمقِدرتِ لٌّ َحَس اٍت، ُك اَل إعان ة إرس ي أنطاكي ا) ف الُمهُ علين اعدَةِ (س

وذا.  ِة يَه ي ِمنطق ؤِمنيَن ف َن الُم ا  30إخوانِِهم ِم اوَل وبَرناب َع ش لوها َم د أرَس وق
 اللَذَْيِن َسلََّماها بدوِرِهما إلى ِكباِر َجماعِة الُمؤمنيَن ُهناَك.

12 
 الفصل الثّاني عشر

 بطرس إنقاذ معجزة
اسُ  1 رودُُس أَْغريب ُك هي اَم الَمِل رةِ، ق َك الفَت ي تِل ن ب )٤(ف دٍَد ِم ِطهاِد َع اض

ذائِِهم.  م وإي اعِ بِِه ى اإليق ا عل ؤمنيَن، عازًم اِت الُم ِل  2َجماع ودَهُ بقَت أَمَر ُجن ف
ولّما َرأى أّن هذا يُرضي ِكباَر  3 )٥(يَعقوَب الَحوارّيِ َشقيِق يُوَحنّا بَحدِّ السَّيِف.

أطلق الناس لقب "مسيحّي" على من يؤمن بالسيد المسيح، والسبب يعود إلى كثرة المؤمنين   )٣(                                                                                                                                                                                            
اليهود، وبذلك كانوا يتميّزون عن اليهود. إلى ذلك الحين، به (سالمه علينا) في أنطاكية من غير 

 كان المؤمنون بالمسيح يعتبرون من أتباع أحد مذاهب اليهودية. 
كان أغريباس حفيد الملك هيرودوس الكبير. وعندما كان في الرابعة من عمره، أرسلته أّمه   )٤( 

، ومن بينهم غايس كاليغوال. لكي يترعرع في روما. وهناك، صادق أعضاء عائلة اإلمبراطور
للميالد، احتّل غايس عرش اإلمبراطورية بعد وفاة طيباريوس، ووهب لصديقه  37وفي السنة 

أغريباس عرش البالد التي كان يحكمها فيليب وليسانيوس في سوريا الجنوبية (انظر لوقا 
 )، كما أعطاه لقب "الملك".3: 1
يعدم السجناء (وهو الحّق الذي لم يكن لمجلس شيوخ  كان يحّق ألغريباس، ألنّه ملك، أن  )٥( 

اليهود أن يتّخذه ال قبل عهد أغريباس وال بعده)، وكان اإلعدام بالسيف يعتبر أرحم من الصلب، 
 وينفّذ على المواطنين الرومان الذين لم يكونوا مستحقّين (في نظرهم) عار الصليب.
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ُرس،  و بُط َر ه وارّيٍ آَخ ى َح ا عل بَض أيًض َر القَ رَّ ي  4اليَهوِد، قَ َك ف اَن ذِل وك
عِ  جِن وَوَضعَهُ تَحَت ِحراسِة أربَ فَترةِ االحتِفاالِت بِعيِد الِفصحِ. فَزجَّ بِِه في الّسِ
ى  ِة عل دََّم للُمحاكم ى يُقَ وِد، حتّ َن الُجن ةٌ ِم ٍة أربَع اُت  5الَمإل بَعدَ انِقضاِء أيّاِم الِعيِد. فَِرٍق ِمَن الُجنوِد، في ُكّلِ فِرق ى وكانَت َجماع دَعواتِها إل أُر ب ؤمنيَن تَج الُم

َت  6 هللاِ دوَن انِقطاعٍ ِمن أجِل بُطُرَس الصَّخر. ا تَح هُ نائًم بَقَت ُمحاَكمتَ ي َس ِة الّت ي اللَّيل جنِِه ف ي ِس وكاَن بُطُرُس وهو ف
دَدٌ   ِحراسِة اثنَيِن ِمَن الُجنوِد، ُمَكبّالً بِسلِسلَتيِن، وكاَن يَِقُف على باِب ِزنزانتِِه َع

َب  7ِمَن الُجنوِد.  سَّ َجن الٌك َج َر َم جِن، وَظَه اِء الّسِ ي أرج وفَجأةً أضاَء نوٌر ف
ُل.  ِه السَّالِس ن يَدَي بُطُرُس، وتابََع الَمالُك َكالَمهُ إليِه: "ُشدَّ ِحزاَمَك، وانتَِعْل ِحذاَءَك". فاستَجاَب  8بُطُرَس وأيقََظهُ قاِئالً: "قُم يا بُطُرُس في الحاِل!" فَسقََطت ِم

ي".  َك واتبَْعن َك َعباَءتَ ْع علي ائالً: "َض الُك ق اَف الَم ُرُس  9وأض َرَج بُط وَخ
ُع  ا يَقَ الصَّخُر على إثِر الَمالِك، ظانا أنّهُ في ُحلٍم، َغير ُمدِرٍك أّن ما يَقَُع لهُ إنّم

اَب واجتاَز الَمالُك نُقَطتَْي الِحراسِة األولى والثّاني 10يَقَظةً ال َمناًما.  ة، وبَلََغ الب
َي إلى الَمدينِة، فانفَتََح الباُب، ونَفَذا ِمنهُ إلى الخارجِ، واجتازا  )٦(الَحديديَّ الُمؤدِّ

د 11 شاِرًعا واِحدًا ثُمَّ فاَرَق الَمالُك بُطُرَس فَجأةً وتََرَكهُ َوحدَهُ. ِه: "تأكَّ ي نَفِس ي واستَجَمَع بُطُرُس الصَّخُر ِحينئٍِذ َوعيَهُ وقاَل ف ُت اآلَن أنّ
اَس،  لَسُت في ُحلٍم، بل إّن هللاَ أرَسَل َمالًكا إلنقاذي ِمن قَبَضِة هيرودَُس أغريب

وِد".  ادةُ اليَه ي ق يُلِحقُهُ ب اَن س ذي ك ي األذى الّ َع عنّ ُرُس  12ودَفَ هَ بُط مَّ تََوجَّ ثُ
اَن في رقُس، وك ِم َم روِف باس ا الَمع ٌر ِعندئٍذ إلى داِر َمريَم أُّمِ يُوَحنّ دَدٌ َكبي ا َع ه

الةِ.  ؤمنيَن للصَّ َن الُم ةُ  13ِم دَلَفَت الخاِدم ، ف ارجيَّ اَب الخ ُرُس الب َرَق بُط وَط
م  14َروضةُ لتَعِرَف َمِن الّطاِرُق،  ا ل دَّةِ فََرِحه ن ِلِش وَميََّزت َصوَت بُطُرَس، لك

دَ  ُرُس ِعن ةً: "بُط دّاخِل قائل ي ال ن ف اِر َم َرت إلخب ل َج اَب، ب اِب!"  تَفتَحِ الب البَ ذا  15 ا ه الوا: "ُربَّم َر، ق ِدها الَخبَ دَ تأِكي ِت!" وبَع د ُجنِن بيَن: "ق ذِّ ا ُمَك فأجابوه
ًرا  16 )٧(َمالُكهُ الحاِرُس". هُ أخي وا ل اِب. ففَتَح رِق الب أّما بُطُرُس فقِد استََمرَّ بَِط

يا التي تطّل أبوابها على الحرم الشريف وعلى من األرجح أّن بطرس سُجن في قلعة أنطون  )٦(                                                                                                                                                                                            
 المدينة أيًضا.

ّ وهب لكّل مؤمٍن مالًكا حارًسا يشبه الشخص الذي   )٧(  كان الشعب اليهودي يؤمن آنذاك أّن 
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دَما رأوهُ،  ةٌ ِعن ابَتُهم دَهش ِدِه أنِ  17وأص ُرُس بيَ م بُط اَر لَُه مَّ  فأش ُمتوا، ثُ اص
وَب  روا يَعق جِن. وقاَل لُهم: "أخبِ أخبََرُهم َكيَف أعانَهُ هللاُ على الُخروجِ ِمَن الّسِ

َرِس بَل 18 ثُمَّ َخَرَج بَعدَئٍذ قاِصدًا َمكانًا آَخَر. )٨(وبَقيّةَ اإلخواِن بُكّلِ هذا". راِد الَح يَن أف باحِ، وِعندَ ُطلوعِ النَّهاِر، َسَرت بَ ديدةٌ وفي الصَّ ةٌ َش بَل َرَس،  19بَسبَِب اختفاِء بُطُرَس.  تَجَوَب الَح ِه، اس اُس بِاختفائِ وِعندَما َعِلَم أغريب
ِة  ن ِمنطق َك ِم دَ ذِل اُس بَع رودُُس أغريب هَ هي داِمِهم. وتََوجَّ ًرا بإع دََر أم مَّ أص ثُ

 يَهوذا إلى َمدينِة قَيصريّة َحيُث أقاَم َزَمنًا قَصيًرا.
 باسأغري هيرودس موت

ور  20 دينَتَْي ُص الي َم ى أه بًا عل ذاَك غاِض اُس آن رودُُس أْغريب اَن هي وك
َن  اِطِقِهم ِم َؤُن َمن ت ُم د كانَ فَح، فق وَن الصَّ دٌ يَطلُب نُهم َوف ِه ِم ِدَم إلي يدا، فقَ وَص
ِب  تَُس حاِج ِب بَالس تِمالِة قَل ى اس وا عل ِه فعَِمل ن َمملكتِ أتي ِم ِرِه ت اِم وَغي الطَّع

ى  21 حتّى نََجحوا أخيًرا فَمنَّ الَمِلُك عليِهم بُمقابلتِِه.الَمِلِك،  َس عل يَّ وَجلَ يَّ الَملَك وفي اليَوِم الُمحدَِّد، ارتَدى هيرودُُس أغريباُس الزَّ
ٍه،  22العَرِش َخطيبًا فيِهم،  وُت إلَ وُت إالّ َص فكاَن النّاُس يَهتِفوَن: "ما هذا الصَّ
اٍن!"  َل هللاُ  23ال َصوُت إنس دُّودَ فأرَس ِت ال ٍة َجعَلَ اِل بِعلَّ ي الح َربَهُ ف ا َض  َمالًك

ي  اركتَهُ ف ى ُمش ِل ادَّع ذاِت هللاِ، ب ع ل م يَتَواَض هُ ل اَت. ألنّ ى م دَهُ حتّ ُل َجَس يأُك
وفي تِلَك الفَترةِ كانَت ِرسالةُ هللاِ تَنتَِشُر بُِسرعٍة وَعدَدُ الُمؤِمنيَن بها يَزدادُ،  24 )٩(ِصفاتِِه. ة، وأ 25 ى أنطاِكي دَيِن إل ال عائ دِس، وقَفَ ي القُ ا ف اوُل ُمِهّمتَُهم ا وش مَّ بَرناب تَ

 يَصَحبُُهما َمرقُُس.
 

 يحميه.                                                                                                                                                                                           
يعقوب هذا هو أخو سيدنا عيسى األصغر الذي صار الحقًا قائد المؤمنين بالسيد المسيح في   )٨( 

 ترمه اليهود غير المؤمنين بالمسيح من أجل تقواه.القدس. وقد اح
لقد كتب المؤرخ اليهودي يوسيفوس، الذي عاش في القرن األّول للميالد، عن كفر أغريباس   )٩( 

وضرب هللا له وطرحه ميتًا بسبب كفره. وبعد موته، أصبحت مناطق نفوذه والية رومانية تحت 
 قيادة واٍل روماني.
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13 
 الفصل الثّالث عشر

 للّدعوة وشاول برنابا إرسال
اِت  1 بَُهم هللاُ َكرام اٌل َوَه ة، ِرج ِة أنطاكي ي َمدين ؤِمنيَن ف يِن الُم ن بَ اَن ِم وك

دعى  ذي يُ معاُن الّ ا وَس م: بَرناب اِس، وهؤالِء ُه يِم النّ ى تَعل النُّبوءةِ والقُدرةِ عل
َع  أ َم د نََش اَن ق ذي ك ايُِن الّ ا، وَمن ي ليبي األسود، ولوسيُوُس ِمن َمدينِة قُورينا ف

اوُل. الحاِكِم  ا، وش اَن  2أْنتيباَس بِن هيرودَُس ُمنذُ ُطفولتِِهم ا ك وٍم، بَينَم وذاَت ي
ن ُروحِ هللاِ أن  ٌي ِم اَءُهم َوح ائُِموَن، ج م ص اداتِِهم َوُه ي ِعب أخوذيَن ف هؤالِء َم

ا.  الةِ  3يَُكلِّفوا بَرنابا وشاوَل بإتماِم الدَّعوةِ الّتي أُِختيرا له ن الصَّ ٍد ِم دَ َمزي وبَع  ّصياِم، باَرَكتُهما الَجماعةُ بَوضعِ أيِديها عليِهما، وَصَرفَتُهما.وال
 قبرص في

َرا  4 ا أبَح لوكية، وِمنه اِء ُس ى مين ن ُروحِ هللاِ إل هْيِن بِوحيٍ ِم فانَصَرفا، ُمتََوّجِ
ذا  5إلى َجزيرةِ قُبُرَص.  الميَس، وأَخ ِة س ي َمدين َزال ف رةَ نَ ال الَجزي ولّما َوَص

ا يُعِلناِن على  الَمإل في بُيوِت الِعبادةِ اليَهوديِّة ِرسالةَ هللاِ. وكاَن َمرقُُس بِرفقتِِهم
اعدُُهما.  ى  8- 6يُس يحِ حتّ الةَ الَمس يَن ِرس ا ُمعِلن رةِ بأكمِله اَء الَجزي اال أنح وج

ُمهُ  ّوةَ اس دَّعي النُّب ا يَ اِحًرا يَهودي ادَفا س اَك ص افوَس. وُهن ةَ ب ال َمدين َوَص
اكِم  يِة الح اِل حاِش ى ِرج ي إل اَن يَنتم يم. وك ِم َعل ا باس َرُف أيًض وعُ ويُع باريش

ومانّي َسْرجيوَس بولَُس. وكا ا الرُّ َن هذا الحاِكُم َرُجالً ذَكيا، فأرَسَل َوراَء بَرناب
ُهما  ذَ يُعاِرُض احَر أَخ يَم الّس وشاول ليَستَِمَع إلى َمضموِن ِرسالِة هللاِ، إالّ أّن َعل

اوُل،  9ُمحاِوالً َمنَع الحاكِم ِمَن اإليماِن بَسيِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا)،  دََّق ش فَح
ًسا  في الّساحرِ  )١(أي بولُس، َت إالّ  10ُمتَفَّرِ ا أن ُروحِ هللاِ: "م ديًا بِ هُ ُمقتَ اَل ل ّرِ ثُمَّ ق وٌل بالّش َك لَمجبُ تِقامِة، وإنّ َعوٌن ِمن أعواِن إبليَس! أنَت َعدوُّ الصَّالحِ واالس

اسمه، بل كان له اسم يهودي واسم روماني. وعندما كان يسافر في مناطق لم يغيّر شاول   )١(                                                                                                                                                                                            
 يتكلّم سكانها اليونانية، كان يستخدم اسمه الروماني، ألنّه كان يُعرف أكثر تحت هذا االسم.
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ِد هللاِ  11والِخداعِ! أال َكفَفَت عن تَشويِه َسبيِل هللاِ الُمستَقيِم؟  ستأتيَك اآلَن ِمن ِعن
ربةٌ  مِس".  َض وِر الشَّ ِة ن ن ُرؤي ى ع ُز حتَّ يٍن، فتَعِج ى ِح َرَك إل ي بََص تُعم

ِدِه  ذُ بيَ ن يأُخ ى َم َر عل هُ ليَعثُ ُس َطريقَ تَلَمَّ ذَ يَ اهُ، وأَخ اِل َعين ي الح ت ف وأظلََم
يِِّدنا  12ويَقودُهُ.  الِة َس ّوةِ ِرس َر بقُ ٍذ، وانبََه لَّ مأَخ اكِم ُك َن الح ةُ ِم ذَِت الدَّهش وأَخ

 ى (سالُمهُ علينا)، فآَمَن بِِه.عيس
 بيسيدية منطقة في الواقعة أنطاكية في

ِة  13 ي ِمنطق ة ف اِء بَرَج ى مين ريَن إل افوَس ُمبِح ن ب اهُ ِم ولُس وَرفيق َل بُ َوانتَقَ
ى  14بَْمفيليّة. وفارقَُهما َمرقُُس عائِدًا إلى القُدس،  را إل ال بَ ةَ وَرَح ثُّم تََركا بَرج

يديّة، َمدينِة أنطاكية ِة بيس ى  )٢(في ِمنطق بِت إل وَم السَّ ا ي وِلِهما، ذََهب َر وُص وإث
اَك.  ا ُهن ادةِ وَجلَس ِت الِعب ي  15بَي اَء ف ا ج َض م روَن بَع ال الحاِض دَ أن تَ ا وبَع َل الَمسؤولوَن إليِهم ادتِِهم، أرَس َب ع اِء َحَس ِب األنبي ن ُكتُ ا ِم وراةِ وَغيِره التَّ

وا اِن قائِليَن: "أيُّها األَخ ى اإليم ريَن عل ُع الحاِض ّجِ الٌم يَُش دَيُكما َك اَن لَ ِن، إن ك
ا".  ي  16فتََكلّم ا بَن يَّ ي غوا إل اَل: "اُْص مَّ ق ُكتوا ثُ دِه ِليَس اَر بِي ولُس وأش َف ب فَوقَ

وَن هللاَ.  ن تَتَّق َل  17يَعقوَب، أنتُم وَغيُرُكم ِممَّ يَن ِليَجعَ ل ا األوَّ اَر هللاُ آباَءن ِد اخت لق
ي أرِض ِمنهُ  ت ف بَ ام تَغَرَّ َن األيّ وٍم ِم ي يَ ةُ. وف ِذِه األُّم ِت ه د تََكّونَ هُ، وق ةً ل م أُمَّ

ِمصَر، لكّن هللاَ َجعَلَها تَتَكاثَُر وتَتَقَّوى فأخَرَجها، بِقُدرتِِه العَظيمِة، ِمَن العُبوديِّة 
ِة.  وِر الُحّريّ ا 18الّتي كانَت تُعاني ِمنها إلى ن ى فَس بََر عل ّم َص دى ثُ ى َم ِدها عل

حراء.  ي الصَّ ةً ف ت تائه ي  19أربَعيَن َسنةً ِعندَما كانَ ٍة ف ٍم َوثنيَّ بَع أَُم َك َس وأهلَ
ها.  تأَمنَُهم أرَض اَن، واس الِد َكنع ٍة  20بِ عِ ِمئ دى أربَ ى َم َك عل رى ذِل د َج وق

اَء عَ  ى ج نُهم حتّ دافِعوَن َع ّيِ وَخمسيَن َسنةً. ثُّم َجعََل فيِهم قادةً أبطاالً يُ دُ النّب ه
ن  21َصموئيَل.  الوَت بِ نََحُهم ط ا، فَم يِهم َمِلًك َب عل ِعندئٍذ َطلَبوا ِمَن هللاِ أن يُنَّصِ

يَّ  22قَيٍس ِمن قَبيلِة بِنيَميَن َمِلًكا عليِهم ُمدّةَ أربَعيَن عاًما،  َل النّب هُ ليَجعَ ثُمَّ أزاَح هُ هللاُ  ِهدَ ل هُ، وَش دَالً ِمن يِهم بَ ى داُودَ َمِلًكا عل ِن يَّس ي داودَ ب ي أرى ف ائِالً: "إنّ ِه".  ق ُجَل الّذي يَعَمُل على َمرضاتي، ويَقوُم بُكّلِ ما آَمَرهُ بِ دُ  23الرَّ اَن َوع ذا، ك ِل
ى  و عيس ذُ ه َك الُمنِق اَن ذِل م، وك هللاِ لبَني يَعقوَب أن يَجعََل أَحدَ أحفاِدِه ُمنِقذًا لُه
 كانت بمفيليّة وبيسيديّة منطقتان تقعان فيما يُعرف اليوم بجنوب تركيا.  )٢(                                                                                                                                                                                            
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َع  لكن، قَبَل قُدوِمهِ  24النّاصرّي.  دعو َجمي ى يَ يُّ يَحي اَء النَّب ا)، ج (سالُمهُ علين
اِء،  ِر بِالم ِة والتََّطهُّ ائِالً:  25بَني يَعقوَب إلى التّوب اَطبَُهم ق ِه خ اِم دَعوتِ ي ِخت وف

"هل تَُظنّوَن أنّني الَمسيُح الُمنتََظُر؟ أنا لَسُت هو، إنّهُ آٍت بَعدي، وأنا ال أرتَقي 
ِر  26 ِحذائِِه".إلى َشَرِف َحّلِ ِرباِط  ن َغي وَن ِم ا الُمتّق ا،  )٣(اليَهوِد،وتابََع بُولُس قائِالً: "إخواني، يا ذُّريّةَ إبراهيَم، ويا أيُّه لَها هللاُ إلين ي أرَس ا الّت الةُ نَجاتِن سالةَ ِرس َل  27إّن هِذِه الّرِ إالّ أّن أه

ذُ الَموعودُ، ألنُّهم لم يَفهموا القُدِس وقادتَُهم لم يُدِركوا أّن َسيِّدَنا عيسى هو الُمنقِ 
ِب  ي ُكتُ اٍت َوَردَت ف ن آي وءات ِم َك النُّب ن تِل بٍت ع لَّ َس َمعوَن ُك انوا يَس ا ك م

ن  28األنبياِء، فَحَكموا عليِه بالَموِت.  غِم ِم رَّ ى ال وهَكذا تََحقّقَِت النُّبُوءاُت! وعل
هُ.  أنُّهم لم يُثبِتوا عليِه أيَّ ُجرٍم يَستَِحقُّ الَموَت، يالُطَس إعداَم ن ب وا ِم د َطلَب فق ليِب،  29 ِن الصَّ وهُ ع هُ، أنَزل ماويِّة عن ِب السَّ ي الُكتُ اَء ف ا ج َق م دَ أن تََحقَّ وهُ القَبَر. وبَع َن  31ولكنَّ هللاَ بَعَثَهُ حيا،  30وَسجَّ ِه ِم اٍم لِرفاقِ دّةِ أيّ فَظَهَر على َمدى ِع

َل  32 هودُهُ بَيَن أفراِد َشعبِنا.الَجليِل إلى القُدِس، وهؤالِء هم شُ  يَن أن يُرِس ا األّول ونَحُن اآلَن أتَينا لنَشَهدَ لُكم بالبِشارةِ: إّن هللاَ َوَعدَ آباَءن
اَء  33ُمنِقذًا،  ا ج يِِّدنا عيسى، َكم اِل َس اَء، بإرس ُن األبن وها هو يُتِمُّ َوعدَهُ لنا نَح

بوِر: "أنت  وَم في الَمزمور الثّاني ِمَن الزَّ ِه، والي ن أبي ِن ِم ن االب ّي ِم َرب إل أق
ض  34 )٤(على العَرِش أجلَسناَك." رَّ وأقاَم هللاُ َسيِّدَنا عيسى ِمَن الَموِت، ولم يَتَع

"ذرية إبراهيم": هم اليهود الذين كانوا يستمعون إليه. و"المتّقون" هم األغراب الذين كانوا   )٣(                                                                                                                                                                                            
ّ ولكنّهم لم يدخلوا الديانة اليهودية من خالل الختان.   يؤمنون با

. وقد استخدمت بعض الترجمات 7: 2يقتبس الحواري بولس هنا من الزبور، مزمور   )٤( 
أنت ابني أنا اليوم ولدتُك"، أّما التعبير األصلي في اللغة اليونانية العربية العبارة التالية: "

الموحى بها فال يشير إلى والدة تناسلية لسيدنا عيسى وال إلى أصله اإللهي، ولكنّه يشير إلى 
تتويجه ملكا. وقد استعمل الحواريون هذه الكناية في حديثهم عن تتويج المسيح الملك، كما 

(في الترجمة اليونانية) وضمنيا في  3: 110، ومزمور 6: 9وأشعيا ، 2وردت في المزمور 
. لقد بدأت والدة سيدنا عيسى، بالمفهوم المجازي المشار إليه، 14- 12: 7كتاب صموييل الثاني 

من لحظة بعثه من الموت، ثم اكتملت بصعوده إلى عرشه في السماء. طبعا لم يأت سيدنا عيسى 
بذلك المعنى، كما لم يكتسب طبيعته اإللهية في تلك الساعة، بل هو إلى الوجود في ساعة والدته 

كلمة هللا منذ األزل. فالوالدة إذن تشير إلى تتويجه مسيحا ملكا. ورغم أنه ُسّمي ملكا قبل ذلك، 
إالّ أّن ذلك لم يكن قد أعلن بعدُ على رؤوس المأل، كما أّن تتويجه في السماء لم يتّم إلى حين 
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اِت  َك البََرك ّل: "أُعطي ّز وَج وِل هللاِ َع ي قَ ذا ف د َوَردَ ه ا. ولق َجَسدُهُ للفَناِء قَطعً
َمَح  35الُمقَدَّسةَ الّتي َوَعدُت بها داودَ".  ن تَس ا: "ل َر أيًض وٍر آَخ ي َمزم وجاَء ف

واِضٌح، يا إخواني، أّن النّبيَّ داُودَ  36أن يَتَعَفََّن َجَسدُ َعبِدَك الُمقَدَِّس في القَبِر". 
َع  َن َم ُوفَِّي ودُفِ مَّ تُ ي هللاَ، ثُ ال يُشيُر ُهنا إلى نَفِسِه، فقد عاَش طوَل َحياتِِه يُرض

دُ  َل َجَس ِه، وتآَك راِب. آبائِ َت التُّ يِِّدنا  37هُ تَح ى َس يُر إل يُّ داود يُش اَن النَّب ل ك ب
اِء.  دُهُ للفَن ض َجَس رَّ م يَتَعَ اهُ هللاُ، فل ذي أحي ا  38عيسى الّ ا إخوتي إنّم اعلَموا ي ف

ا  39بَِشفاعِة عيسى يَغِفُر هللاُ لُكم ذُنوبَُكم،  َن الَخطاي ُر ِم رَّ وُكلُّ َمن يؤِمُن بِِه يَتََح
ى. الَّت ّيِ موس َرُكم ِمنها تَوراةُ النّب ا  40ي لم تَُكن لتَُحّرِ ي م وا ف ذَروا أن تَقَع واح

وق:  يُّ َحبَق هُ النّب ذََّر ِمن ةُ  41َح يبُُكم الدَّهش ودي، ستُص تَهِزئوَن بُِوع ا الُمس "أيُّه
َرُكم بِ و أخبَ ا ل اِرُكم، َخرابً ى ِدي ا عل انُِكم َخرابً ِه وتَموتوَن ألنِّي سأُنِزُل في َزم

ا  42 أَحدٌ ما َصدَّقتُموهُ". اُس ِمنُهم َب النّ ادةِ، َطلَ َت الِعب اِدراِن بَي ا يُغ ولُس وبَرناب اَن بُ ا ك وِعندَ انتِهاِء اللِّقاِء،  43ُمواَصلةَ الَحديَث عن نَفِس الَموضوعِ في السَّبِت التّالي. وبَينَم
وِد  َن اليَه ٌر ِم ا َكثي ولَس وبَرناب ى بُ مَّ إل دوا انَض وَّ بََق أن تََه ن َس ُرُهم ِممَّ وَغي

ِة  44 فَشّجعَاُهم أن يَكونوا ُمخِلصيَن على الدَّواِم بفَضٍل ِمنهُ تَعالى. ِل الَمدين ن أه ٌر ِم دٌ َكبي َع َحش ُر، تََجمَّ بُت الُمنتََظ لَّ السَّ دَما َح ذا ِعن وهك
الُمهُ عل ى (س يِّدنا ِعيس وَل َس دّائِر َح ديِث ال ى الَح غاِء إل ا). لإلص ّن  45ين ولك

دَؤوا  َرةً فبَ وبُُهم َغي تَألْت قُل َرةَ، ام ائِلْيِن:  46يُعاِرضوَن َكالَم بولَُس ويُهينونَهُ، بَعَض اليَهوِد، ِعندَما رأوا تِلَك الُحشودَ الغَفي رأةٍ ق هَ بولُس وبَرنابا إليِهم بُج فتََوجَّ
تُم أوّ  يغُُكم أن ا تَبل اَن علين وَب، ك ي يَعق اَل بَن ا ِرج دَ "ي نُّكم بَع الةَ هللاِ، لك الً رس

هُ بتَبليغِ  َرفِضُكم إيّاها، أَثبَتُّم أنُّكم ال تَستِحقّوَن داَر الُخلوِد! ِلهذا السَّبَِب، سنَتََوجَّ
سالِة إلى الشُّعوِب األُخرى!  اِب  47تِلَك الّرِ وهذا تَنفيذًا ألمِر هللاِ َكما جاَء في ِكت

ِر األرِض". النّبّيِ أَشعيا: "َجعَلناَك نورً  ى آِخ ِرَح  48ا لألَُمِم، لتَحِمَل النَّجاةَ إل ففَ
يِِّد  الِة الّس يِهم بِرس ِه عل اِكريَن إلنعاِم بَّحوا هللاَ ش وِد وَس ِر اليَه ن َغي اُس ِم النّ
ي داِر  نَعَُّم ف ُم التَّ دََّر هللاُ لُه الَمسيحِ (سالُمهُ علينا)، ودََخَل في اإليماِن ُكلُّ َمن قَ

 الُخلِد.
 صعوده.                                                                                                                                                                                           
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َك  49 اِء تِل عِ أنح ي َجمي وهكذا، انتََشَرت ِرسالةُ َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) ف
ِة.  اَء  50الِمنطق أِن وُوَجه دَيِّناِت ذَواِت الشَّ وةَ الُمتَ وِد النِّس ادةُ اليَه َض ق رَّ وَح

َك  ن تِل ا ِم ِطهاِدِهما وَطرِدِهم ي اض بََّب ف ا تََس ا، ِمّم ولَس وبَرناب الَمدينِة على بُ
ة.ا ى  51 )٥(لِمنطق ال إل ا وَرَح ن أرُجِلِهم اَر ع ا الغُب ولُس وبَرناب ٍذ ب نَفََض حينَئ ف

يديّة،  52 )٦(َمدينِة إيقونية. ي بِيس ة ف ِة أنطاكي ي َمدين أّما بالنِّسبِة إلى الُمؤمنيَن ف
 فكانوا ُممتَلئِيَن فََرًحا وقد َغَمَرُهم هللاُ بُروِحِه القدُّوس.

14 
 الفصل الّرابع عشر

 إيقونية مدينة يف
ادةِ  1 َت الِعب دا بَي ُث قََص ة، َحي ةَ إيقوني ا َمدين ولَُس وبَرناب ةُ ب ت ِوجَه كانَ

َل  ا َجعَ ا)، ِمّم الُمهُ علين ى (س الِة عيس ن ِرس دّثاِن ع ذا يَتََح ، وأَخ وديَّ ذِلَك  3- 2الَكثيريَن ِمَن اليَهوِد وَغيِرِهم يُؤِمنوَن بَِسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا). اليَه ول
ا  الِة فيه س ِر الّرِ ي نَش تََمّرا ف ةً واس دّةً َطويل ة ُم ي إيقوني ا ف ولُس وبَرناب َمَكَث بُ
اٍت  ثَْيِن بَطالقٍة عن َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) وعن فَضِلِه، ُمظِهَرْيِن آي ُمتََحدِّ

ذي وِد الَّ َن اليَه الةَ هللاِ، َوَعجائَب بِتأييٍد ِمَن هللاِ. وبَِقَي ُهناَك َعدَدٌ ِم اَوموا ِرس َن ق
وُهم  اَرُهم وَجعَل موا أفك مَّ ا وَس ولَُس وبَرناب دَّ ب اَس ِض روَن النّ ذوا يُثي وأَخ

الةَ.  س َك الّرِ وَن تِل ى  4يَرفُض اَزت إل ٍة انح يِن، فِئ ى فِئت ِة إل ُل الَمدين َم أه فَانقََس
وِد الّرافِضيَن لل ى اليَه الِة. الَحواريَّيِن بولَُس وبَرنابا، وأُخرى إل س ْت  5ّرِ وِحيَك

ّنِ ُهجوٍم  ؤاَمرةٌ لَش وِد ُم ِر اليَه ن َغي ريَن ِم بَيَن َهؤالِء بالتَّعاُوِن َمَع قادتِِهم وآَخ
يسّجل الكتّاب القدامى أّن عددا من النساء الوثنيات النبيالت كّن مهتّمات جدًا بالديانة   )٥(                                                                                                                                                                                            

اليهودية. ولم يكن عليهن الختان مثل الرجال إذا قررن اعتناق اليهودية. طبعًا كانت هذه 
 الجماعة من النساء قادرات على التأثير في أزواجهّن ذوي النفوذ.

ة التي كان اليهود يستخدمونها في زمن المسيح ليظهروا رفضهم كان نفض الغبار الوسيل  )٦( 
لَمن كانوا يعتبرونهم وثنيين. وبما أّن بولس وبرنابا قاما بهذا الفعل، فقد اعتبرا أّن قادة اليهود 

 أصبحوا كالوثنيين.
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ا.  ا وَرْجِمِهم ولَس وبَرناب ّرا  7- 6على بُ ؤامَرةِ فَ ِذِه الُم اِن به سَّ الَحواِريّ ا أَح فلّم
مَّ هاربَْيِن باتِّجاِه ِمنطقِة ليقونِية، َحيُث َشَرعا ف تََرة، ثُ سالةَ بَمدينِة ِلس ي نَشِر الّرِ

 دَربَة، باإلضافِة إلى الَمناِطِق الُمجاِورة.
 ودربة لسترة في

ُط  8 م يَخ ِه، ل ذُ ِوالدتِ يًحا ُمن الً َكس ا َرُج وفي َمدينِة ِلستََرة، َوَجدَ بولُُس وبَرناب
ي وكاَن يُصيُخ السَّمَع إلى بُولَس ِعندَ ِخطابِ  9ُخطوةً واِحدةً.  ولُُس ف َس ب ِه. فتَفَرَّ

ةِ  وَّ فاِء بِقُ َع الّشِ وَن َموِض هُ ليَك ًخا يُؤّهلُ ا راِس َوجِهِه َمِليا، وأَحسَّ أنّهُ يَمِلُك إيمانً
فما كاَن ِمن بولَُس إالّ أن َكلَّمهُ بَصوٍت ُمرتَِفعٍ  10َسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا)، 

ي. قائالً: "قُم وقِْف على قَدََميَك!" وهكذا ذَ يَمش ِه وأَخ ى قدَمي ُجُل عل ، َوقََف الرَّ ة  11 تِِهم اللّيقونيّ ُرخوَن بِلُغ ذوا يَص ولَُس ذاَك، أَخ َل ب اُس َعَم دَما َرأى النّ وِعن
ا!"  هَ  12قائِليَن: "تََجسَّدَِت اآللهةُ في َشكِل بََشٍر وَحلَّت بَينَن ا اإلل ريَن بَرناب ُمعتَبِ

ول ة، وبُ يَس اآلِلَه وَس، َرئ اَن ِزيُ هُ ك ة ألنّ اَل اآلِله ْرِمَس، ِمرس هَ ِه َس اإللَ
ئيسيَّ فيِهما.  َث الرَّ دُهُ هؤالِء  13الُمتََحدِّ ا يَقِص دِركا م م يُ ا ل إالّ أّن بُولَس وبَرناب

أتي  اِهُن ي َل الك وَس، فَجعَ ِه زيُ دٌ لإلل ِة َمعبَ َن الَمدين القُرِب ِم اَن بِ اُس. وك النّ
ِل  ٍة بأكالي وٍل ُمَزيَّن ا بعُُج ولُس وبَرناب اَن بُ ُث ك ِة َحي ِة الَمدين ى بَّواب ِر إل ه الزَّ

يِن،  ا إلَه داِمِهما باعتِباِرِهم دَ أق رابيَن ِعن ا قَ اِس دََمه ِة النّ َرعا  14واقفَْيِن، ليُريَق َمَع بَقيّ ا، وأس ا احتِجاًج ِق ثِيابِِهم وِعندَما أدَرَك بُولُس وبَرنابا ذِلَك، أَخذا بِتَمزي
َك  15عيَن ُهناَك صائَحْيِن بَحماسٍة: إلى الُمجتَمِ  ِل تِل "أيُّها النّاُس، ِلَم تَقوموَن بِِمث

ي  األعماِل؟! إنّما نحُن بََشٌر ِمثلُكم! ولقد َحَملنا إليُكم ِرسالةَ هللاِ نُبَلِّغُُكم إيّاها وه
ا اِن بِ ى اإليم ِة، وإل وِر الباطل ّيِ تَدعوُكم إلى التََّخلّي عِن الِقياِم بهِذِه األُم ِ الَح ِه!  ا في ّلِ م اِرِه وبُِك ِه وبِح مائِِه وأرِض وَن بَس ذا الَك َق ه ذي َخلَ وِم الّ د  16القَيّ فلق

ا،  َق أهَوائِه ن أّن هللاَ  17كانَت َجميُع األَُمِم في الماضي تَسيُر ِوف غِم ِم رَّ ى ال عل
ارٍ  اٍر وثِم ن أمط ِه ِم الِل آياتِ ن ِخ وِدِه ِم ا بُوُج ُرُهم دائًم ذَّكِ ا  يُ بِعُُهم َخيراتُه تُش

ديِم  18 فتَمتَِلُئ قُلوبُُهم َسعادةً". ن تَق اَس ع ُردّا النّ ا، أن يَ َم كالِمِهم ولُس، َرغ ا وبُ تَِطْع بَرناب م يَس ول
 األضاحي لُهما إالّ بُِصعوبٍة َكبيرةٍ.
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ريَض  19 تَطاعوا تَح ة، واس ة وأنطاكيَ دينتَي إيقونيَ ن َم وِد ِم ُض اليَه فجاَء بَع
وهُ  الُحشودِ  ِة، وتََرك اِرَج الَمدين ِضدَّ بُولَس وبَرنابا، فَرَجموا بُولَس وألقَوا بِِه خ

ى  20 )٧(ُهناَك ظانِّيَن أنَّهُ قد ماَت. دوهُ عل ؤِمنيَن، فَوَج َن الُم والتَفَّ َحولَهُ َعدَدٌ ِم
ي  افََر ف ةَ، وس َل الَمدين َض ودََخ هُ ونََه تَعادَ قُّوتَ مَّ اس اةِ، ثُ ِد الَحي الي قَي وِم التّ الي

 ُصحبةَ بَرنابا إلى َمدينِة دَربَة.
 أنطاكية مدينة إلى العودة

يحِ  21 الِة الَمس راِن بِرس ا يُبَّشِ ولُُس وبَرناب وفي َمدينِة دَربَة، أَخذَ الَحواريّاِن ب
ى  دَْيِن إل ال عائِ (سالُمهُ علينا)، واستَطاعا َكسَب َعدٍَد َكبيٍر ِمَن الُمؤِمنيَن. ثُمَّ قَفَ

ن  22ِلْسترة وإيقونية وأنطاكية في ِمنطقَِة بيسيديّة،  ادَّْيِن ِم ؤمنيَن ش داعَمْيِن الُم
َعزائِمِهم وأزِرِهم ليُثَبِّتوا إيمانَُهم بَسيِِّدنا عيسى قائلَْيِن: "علينا أن نُقاسي الَكثيَر 

يوًخا 23ِمَن الشَّدائِد لدُخوِل َمملكِة هللاِ األبَديِّة".  ا ُش ن  ثُمَّ َعيَّن ٍة ِم ّلِ َجماع ي ُك ف
ِة  ي ِحماي تَودَعاُهم ف ياَم اس الةَ والّصِ ا الصَّ دَ أدائِِهم ؤِمنيَن، وبَع اِت الُم َجماع

ها الِحقًا إلى بِيسيديّة  24 )٨(عيَسى (سالُمهُ علينا) َموالُهم الَّذي آَمنوا بِِه. ثُمَّ تََوجَّ ي نا 25ثُمَّ بَْمفيليّة  ة الّت ٍذ حتّى َوَصال َمدينةَ بَرَج َزال بَعدَئ الِة، ونَ س ا بالّرِ ا فيه دَي
ة  ةُ أَتّالي ُث َمدين اِحِل، َحي ى الّس ي  26إل ة ف اِه أنطاكي اَك باتِّج ن ُهن َرْيِن ِم ُمبِح

ي  اِن، ف ي اإليم ا ف ِة إخوتِِهم ابِقًا بُموافَق ا س ا َخَرج ي ِمنه ِة الّت وريا، الَمدين ُس
سال راُهم  27 ِة.ِرعايِة هللاِ، إلى أماكَن أُخرى لتَبليغِ الّرِ ؤِمنيَن ِليُخبِ ا الُم ولُُس وبَرناب َع ب ة، َجَم وِعندَ ُوُصوِلِهما َمدينةَ أنطاكي

ِف  اَم ُمختَِل واَب أم تََح األب ا فَ و م ا، وه ا به اٍل قام ن أعم ا ِم تََح هللاُ عليِهم بما فَ
 وَمَكثا ُهناَك َوقتًا َطويالً َمَع الُمؤِمنيَن. 28الشُّعوِب لإليماِن، 

 
عندما أنكر بولس وبرنابا كونهما آلهة، فمن الممكن أن الجموع ظنت أنّهما قاما بشفاء   )٧(                                                                                                                                                                                            
الكسيح عن طريق السحر، ومن شدّة الخوف انضّم الناس إلى قادة اليهود وبدؤوا يرجمون معهم 

 بولس وبرنابا. 
كان على رأس معظم بيوت العبادة اليهودية شيوٌخ يقودون الجماعة، وقد اتّبع المؤمنون   )٨( 

 بالسيد المسيح الطريقة عينها في اجتماعاتهم.
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15 
 الخامس عشر الفصل

 القدس في المؤمنين مجمع فتوى
وِد  1 َن اليَه ا) ِم الُمهُ علين وذاَت َمّرةٍ، َوَصَل أنطاكيةَ بَعُض أتباعِ الَمسيحِ (س

اِن  ى الِخت وِد عل َر اليَه ؤمنيَن َغي وَن الم ذوا يَُحثّ قاِدميَن ِمن ِمنطقِة يَهوذا، وأَخ
ٍة  3- 2 )٩(لن يَكونوا ِمَن النّاجيَن إن لم يُطبِّقُوهُ. الّتي تَنُصُّ عليِه التَّوراةُ، زاِعميَن أنُّهم ن ِجه ؤالِء ِم يَن ه ٍة، وبَ ن ِجه ا ِم ولَس وبَرناب يَن بُ ديدٌ بَ الٌف َش اَم ِخ فق

ى  َر الُمؤِمنوَن في أنطاكيَة إرساَل بولَُس وبَرنابا َمَع بَعٍض ِمنُهم إل أُخرى. فقَرَّ
عَ  ألِة َم َك الَمس ي تِل ِث ف دِس، للبَح اِت  القُ ي َجماع ؤوليَن ف واريِّيَن والَمس الَح

فَخَرجوا إلى القُدِس،  )١(الُمؤِمنيَن ُهناَك، وللُحصوِل على فَتًوى في ذِلَك األمِر.
يِِّد  اعِ الّس وَن ألتب انوا يُعِلن ُث ك اِمرةِ، َحي ة والّس وا ببِالِد فينيقيّ وفي َطريِقِهم َمرُّ

يَن الَمسيحِ عِن اهتِداِء َغيِر اليَهوِد إلى  اَع بَ ا أش ا)، ِمّم اإليماِن بِِه (سالُمهُ علين
ديدَ.  َرَح الشَّ ؤمنِيَن الفَ وَن  4الُم تَقبَلَُهُم الُمؤِمن دِس اس ةَ القُ وِلِهم َمدين دَ وُص وِعن

اِل  ِن األعم ثونَُهم ع دِّ ذوا يَُح مَّ أَخ والَحواِريّوَن وَمسؤولو َجماعاِت الُمؤِمنيَن. ثُ
وِعندَئٍذ، قاَم بَعُض أتباعِ الَمسيحِ (سالُمهُ علينا) ِمن  5. الّتي قاموا بها بِعَوِن هللاِ 

ي  اَء ف ا ج ا ِلم ؤمنيَن ِطبقً ى الُم اِن عل رَض الِخت وا فَ ِديَن وَطلَب دِّ ِة الُمتََش طائف
ن أّن الشخص ال يمكنه أن ينتمي إلى الشعب اليهودي، الذي يُعتبر كان معظم اليهود يعتبرو  )٩(                                                                                                                                                                                            
ّ المختار، إالّ من خالل الختان بالنسبة إلى الرجال والتطّهر بالماء بالنسبة إلى الرجال  شعب 

 والنساء. وكان اليهود يعتبرون غيرهم من األمم غير طاهرين إلى أن يقوموا بهاتين الفريضتين.
نون بالمسيح خارج فلسطين يحكمهم الشيوخ المحليّون، ال السلطة المركزية في كان المؤم  )١( 

القدس، ولكن المؤمنين خارج فلسطين كانوا بحاجة إلى سماع رأي المؤمنين المتقدّمين في 
القدس من أجل حّل المشاكل التي كانوا يواجهونها مع َمن ادّعوا أنّهم موفدون من قبل المؤمنين 

ة يهودية. ولو لم تتوّصل تلك المجموعات من المؤمنين إلى حّل، لحصل بالمسيح من خلفي
االنشقاق الكامل بين مؤمني القدس ومنطقة يهوذا من جهة، ومؤمني أنطاكية والمناطق غير 

 اليهودية من جهة أخرى. 
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َك وُعقدَ اجتِماعٌ َضمَّ الَحواريِّيَن وَمسؤولي َجماعاِت الُمؤِمنيَن للنَّظَ  6 )٢(في التَّوراةِ. َشريعَِة موسى  ِر في تِل
تُم  7الَمسألِة.  وتي، أن ا إخ اَل: "ي يِِّدنا وبَعدَ َجدٍَل َطويٍل، قاَم بُطُرُس بَينَُهم َخطيبًا وق الِة َس غِ ِرس ِة تَبلي ٍت لُمِهمَّ ذُ َوق ِنُكم ُمن ن بَي اَرني ِم ِد اخت أّن هللاَ ق على ِعلٍم ب

ى ا اُت إل ِعِهم اإلنص وَن بُِوس ى يَك وِد، حتّ ِر اليَه ى لغَي وا عيس الِة فيؤِمن س لّرِ
بِلَُهم  8بالَمسيحِ الُمنِقِذ.  هُ قَ وبما أّن هللاَ هو األعلَُم بما في القُلوِب، بَيََّن للَجميعِ أنّ

ا  َل َمعَن ا فَعَ الى َكم دََّس وتَع ِه تَق وَجعَلَُهم ِمن ِعباِدِه الفائِزيَن، ألنّهُ أَمدَُّهم بُروِح
ا،  م يُفَّضِ 9تَماًم إّن هللاَ ل ذا، ف يِِّدنا وبِه انِِهم بَس وبَُهم إليم َر قُل د َطهَّ يِهم، فق لنا عل

اَن.  لوَن  10عيسى، دوَن أن يُوِجَب عليِهم الِخت دَخَّ اِلفوَن إرادَةَ هللاِ وتَتَ اذا تُخ فِلم
دَ  ؤمنيَن بِتَقالي ؤالِء الُم أمروَن ه اِلفوَن إرادةَ هللا فت تُم تُخ م، أن ؤونِِه؟ نع ي ُش ف

ا، يَهوديٍّة أثقَلَت ُظهورَ  وَر آبائِن ا وُظه ا  11ن رَق بَينَن أن ال فَ يٍن ب ى يَق ُن عل ونَح
ى  يِِّدنا عيس ِل َس اجيَن بفَض َن النّ واِء، ِم غوَن  12 (سالُمهُ علينا)".وبَينَُهم، ألنّنا أصبَحنا، ُكلُّنا على َحٍدّ َس دَؤوا يُص عِ، وبَ ى الَجمي مٌت عل خَر راَن َص ِديِهما  إلى َحديثِ وبَعدَ َحديِث بُطُرَس الصَّ ى أي َرت عل ي َج اِت الَّت زاِت واآلي ِن الُمعِج ولَُس ع ا وبُ وِد. بَرناب ِر اليَه يَن َغي ا بَ ا بإجرائِه نَّ هللاُ عليِهم ي َم ن  13والَّت ا ِم دَ انتِهائِِهم وِعن

َرُكم  14َحديثِهما، انبَرى يَعقوُب قائِالً:  د ذَكَّ ، لق يَّ غوَن إل ال تُص "أيا إخوتي، ه
ن  اٍس ِم ى أُن ى عل ةِ األول رَّ ِلِه وللَم الى بفَض َم هللاُ تَع َف أنعَ خُر َكي ُرُس الصَّ بُط

ِه،  تِ ن أُمَّ يَجعَلَُهم ِم وِد ل ِر اليَه ّيِ  15َغي اِن النّب ى ِلس اَء عل ا ج ُق م ذا يُوافِ وه
اموس:  ٌن ف 16ع يأتي َزَم اَل تَعالى:"س يِّدُ "ق وَب فأَُش ي يَعق ُم بَن ودُ وأرَح ِه أع ي

ة، م ّيِ داود الُمتََهدِّ ِلِه  )٣(َمملكةَ النّب َم لنَس دُ الُحك ائُر  17وأُعي ّي س دي إل ي تَهتَ لَك
ادي".  ن ِعب وا ِم رتُُهم ليَكون ذيَن اختَ ذي  18ُشعوِب الدُّنيا الّ هُ هللاُ الّ ا يَقولُ ذا م ه

، لم كانت طائفة المتشدّدين من أهّم فروع اليهودية. وبالنسبة إلى المؤمنين األوائل بالمسيح  )٢(                                                                                                                                                                                            
يوجد فرق بين إيمانهم اليهودي وبين إيمانهم بالسيد المسيح، والكثير من المؤمنين حافظوا على 

 عالقات متينة مع حزبهم الديني اليهودي. 
ّ سيرسل المسيح ملًكا من بعد   )٣(  قصد يعقوب بكلماته: "أُشيّد مملكة النبي داود المتهدّمة" أّن 

 الملك زَمَن أسرهم في بابل.  أن يُقطع نسُل النبي داود من
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ا أالّ  19. أوحى بهِذِه األُموِر ُمنذُ الِقدَم وِد، فعَلين أّما بشأِن الُمهتَديَن ِمن َغيِر اليَه
ِة،  ِد اليَهوديّ وِم  20نُثِقَل عليِهم بالتَّقالي ريِم لُح ن تَح م ع َب لُه دَّ أن نَكتُ ن ال بُ ولك

دَِّم  ريِم ال اِرِم، وتَح َن الَمح واجِ ِم زَّ ريِم ال اِن، وتَح ِة لألوث رابيِن الُمقَدَّم القَ
وهم بَال َشّكٍ يَعلَموَن هِذِه األُموَر، ألّن اليَهودَ يَقَرؤوَن في ُكّلِ   21 )٤(والُمنَخنِقِة.

ا  بٍت َكم لَّ َس ادةِ ُك وِت الِعب ي بُي اِس ف ى النّ ِذِه الَوصايا عل دَِم، ه َمدينٍة، ُمنذُ الِق
 جاَءت في تَوراةِ َسيِِّدنا موسى".
 والمؤمنين الحواريّين رسالة

َر الحَ  22 رَّ مَّ قَ ن ثَ ؤِمنيَن َوِم ةُ الُم ؤِمنيَن وبَقيّ اِت الُم ؤولو َجماع وَن وَمس واريّ
اروا  ة، واخت ِة أنطاكي ى َمدين ا إل ولَُس وبَرناب اختِياَر َرُجلَيِن ِمن بَينِِهم ليُرافِقا بُ

لوا  23ِسلواني ويَهوذا الَمعروف باسِم بارسابا، وكانا ِمن قادةِ الُمؤِمنيَن.  وأرَس
سالةَ َمعَُهم و فيها: "ِمن إخوانُِكم الَحواريِّيَن والَمسؤوِليَن بَيَن الُمؤِمنيَن، هِذِه الّرِ

الِد  ن بِ ا ِم ة وَغيِره ة أنطاكي ي َمدين وِد ف ِر اليَه ن َغي وَن ِم ا الُمؤمن يُكم أيُّه إل
ة:  دَ التَّحيَ ة. بَع وريا وِكليكيَّ ِر  24ُس يُكم، وبِغَي دَ عل هُ َوفَ مِعنا أنّ ى َس َل إل َوَص

ا، بَع ويٍض ِمنّ يُكم تَف يَن عل َث فاِرض م أحادي اروا َمعَُك ذيَن أث خاِص الّ ُض األش
يِن  25بَعَض الَمسائِل، ِمّما أثاَر قَلقَُكم وانِزعاَجُكم.  ى َرُجلَ ا عل لذا، كاَن إجماُعن

ولَُس  ا وبُ ا بَرناب ِة َحبيبَين ا بِرفق لواني ليَكون وذا وِس ا يَه اطرا  26ُهم ذْيِن خ اللَّ
يِّ  ِل َس ن أج ا ِم ى. بحياتِِهم ا  28- 27ِدنا عيس رن ا قَرَّ لواني أنّن وذا وِس يُبَلِّغُُكم يَه وس

وِر.  َن األُم هُ ِم دَّ ِمن ا ال بُ يُكم إالّ بِم اِل عل ذا،  29بَِوحيٍ ِمن ُروحِ هللاِ َعدَم اإلثق ل
 نُبَلِّغُكم أيُّها الُمؤمنوَن أّن لُحوَم القَرابيِن الُمقدَّمِة لألوثاِن، والدََّم ولَحَم الَمخنوقِ 
لقد وافق الحواريون والشيوخ في القدس على قبول المؤمنين بالمسيح من خلفية غير يهودية   )٤(                                                                                                                                                                                            

، ولم يكن ضروريا أن يتّبعوا التقاليد اليهوديّة. ولكن  ّ كإخوة في اإليمان وكأعضاء لشعب 
مع اليهود الذين آمنوا بالسيّد المسيح.  بقيت قضيّة تعامل هؤالء المؤمنين من خلفية غير يهودية

 17أّما القواعد األربعة التي استندوا عليها فهي مأخوذة من التوراة، في سفر الالويين، الفصلين 
. وكانت هذه األمور ممنوعة على بني يعقوب إضافةً إلى كّل الغرباء المقيمين بينهم، 18و

مؤمنين غير اليهود، وذلك من خالل تجنّب فالهدف كان تيسير تعامل المؤمنين اليهود مع ال
األمور التي تستفّز المشاعر اليهوديّة والسماح لليهود بأن يأكلوا مع المؤمنين غير اليهود الذين 
يحافظون على تلك الوصايا. والحواري بولس شرح هذه القضية بالتفصيل في رسالته األولى 

 .11إلى  8إلى المؤمنين في مدينة كورنتوس، الفصول 
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ن  تُم ع إِن امتنَع يُكم، ف راٌم عل واَج ِمَن الَمحاِرِم ُكلُّ ذِلَك َح ِمن الَحيواناِت، والزَّ
ماِت، فقد أتيتُم ما أوَجبَهُ هللاُ عليُكم، وُعوفيتُم". ؤِمنيَن  30 تِلَك الُمَحرَّ وا الُم ة، وَجَمع ى أنطاكي ةُ إل اُل األربَع ج ؤالِء الّرِ َق ه ذا انَطلَ وهك

اٍت  31سالةَ. وَسلَّموُهم الرِّ  ن َكِلم ا ِم ا فيه وا بم ا فَِرح ؤِمنيَن له راَءةِ الُم دَ قِ وِعن
ِزيمتَُهم.  ت َع دَّةً  32قَوَّ تََمّرا ُم ِد اس وَءةِ. فقَ اُت النُّب لواني َكرام وذا وِس اَن ِليَه وك

ِمنوَن ثُمَّ َودََّعُهما الُمؤ 33َطويلةً في تَقديِم الَوعِظ والنُّْصحِ، وَشدِّ أزِر الُمؤِمنيَن. 
اَك  35- 34بأماِن هللاِ ليَعودا ِمن َحيُث أتَيا.  أّما بولُُس وبَرنابا، فبَِقيا َمَع آَخريَن ُهن

 في أنطاكية يُعَلِّماِن ويَنُشراِن تَعاليَم ِرسالِة َسيِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا).
 وبرنابا بولس بين وقع الّذي الخالف

َمنِ  36 زَّ َن ال رةٍ ِم ّيِ فَت دَ ُمض ارةِ وبَع ْد لزي ائِالً: "لنَعُ ا ق ولُُس بَرناب دََّث ب ، َح
يحِ  الةَ الَمس ا ِرس رنا فيه د نََش ا ق ي ُكنّ بِالِد الّت اِء ال عِ أنح ي َجمي ؤمنيَن ف الُم

واِلِهم".  ى أح اِن عل ُروف  37لالطِمئن ا الَمع َطِحبا يُوحنّ ا أن يَص اقتََرَح بَرناب ف
ال يَصلُُح للُمِهّمِة الّتي يَقوماِن بِها، ألنّهُ  ولكّن بُولَس َرأى أّن يوَحنّا  38بَِمرقَُس، 

ا.  دَّعوةِ َمعَُهم ِر ال ةَ نَش تِمَّ ُمِهّم ذا  39تََرَكُهما في ُمقاطعِة بَْمفيليّة، ولم يُ اَر ه وأث
ا  َطَحَب بَرناب األمُر ِخالفًا َشديدًا بَيَن بُولَس وبَرنابا وأدّى إلى انِفصاِلِهما، فاص

ًرا بِاتِّ  رقَُس ُمبِح ُرص. َم اِه قُب ى  41- 40ج ادَرا إل لواني، وَغ ولُس ِس اَر ب واخت
اِن  ي اِن ويُقَّوِ ذا يَطوف ُسوريا ثُمَّ ِكليكيّة بَعدَ أن َودَّعُهما الُمؤِمنوَن بأماِن هللاِ، فأَخ

 َعزائَِم ُكّلِ َجماعاِت الُمؤِمنيَن ويُؤاِزرانِِهم.
16 

 الفصل الّسادس عشر
 تيموتاوي

اَك تََوجَّ 1 اعِ وِمن ُهن دُ أتب ا أَح اَن فيه تََرة وك مَّ ِلس ة ثُ ِة دَربَ ى َمدين ولُُس إل يحِ هَ ب يِِّد الَمس وا بالّس ن آَمن هُ ِممَّ عيسى (سالُمهُ علينا) واسُمهُ تيموتاوي وكانَت أُمُّ
ا.  اَن يُوناني وهُ فك ا أبُ ودّيٍ، أّم ٍل يَه ن أص ي ِم َع  2وه اوي َموَض اَن تيموت وك
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ؤِمنيَن وَم اِب الُم ة. إعج تََرة وإيقوني ي ِلس ولُس  3دِحِهم ف دَما أرادَ بُ وِعن
أّن  اصِطحابَهُ في تَرحاِلِه، َجعَلَهُ َيختَتُِن إذ إنّهُ كاَن َمعروفًا لدَى يَهوِد الِمنطقِة ب

. ي  4 )٥(أباهُ يُونانيٌّ وهكذا، أَخذا يَتَنَقَّالِن بَيَن الُمدُِن ُمبَلِّغَْيِن الُمؤِمنيَن الفَتوى الّت
عَ  ا.  أجَم ِل به ؤِمنيَن للعََم اِت الُم ن َجماع ؤولوَن َع وَن والَمس ا الَحواريّ عليه ا،  5 ي إيمانِه ى ف وَّ ا) تَتَقَ ى (سالُمهُ علين فكانَت َجماعاُت الُمؤِمنيَن بَسيِِّدنا عيس

 ويَزدادُ َعدَدُها يَوًما بَعدَ يوٍم.
 مقدونيا في الّدعوة

سالِة في ُمقاطعِة  6 هوا إلى ُمقاَطعتَي فِريجيّة وَغالطيَة، ثُمَّ جاَء َوحٌي ِمن ُروحِ هللاِ إلى بُولَس وِرفاقِِه بعَدَِم نَشِر الّرِ يّا،  7آسيا فتََوجَّ ِة ميس دوِد ُمقاطع دَ ُح وِعن
تهُ  يِِّدنا عيسى َمنَعَ ّن ُروَح َس هَ إلى ُمقاطعِة بِيتينيّة ولك َك حاَولوا التََّوجُّ ن ذِل م ِم

ا،  ْرواَس.  8أيًض اِء تَ ى مين هيَن إل َوّجِ يّا ُمتَ ةَ ِميس ازوا ِمنطق ِل،  9فاجت ي اللَّي وف
ائِالً:  ُل ق ا يَتََوّس اِن واقِفً ماِل اليون ن ِش دُونيا ِم الً َمق ا َرُج ي رؤي ولُُس ف َرأى ب

اِعْدنا". دونيا وس ي َمق ا ف ْر إلين ا، تأكَّ 10 )٦("اُعبُ ؤي َك الرُّ دَ تِل ولُُس وبَع دَ ب
يحِ (سالُمهُ  )٧(وِرفاقُهُ  ِه إلى تِلَك الِمنطقِة لنَشِر ِرسالِة الَمس أّن هللاَ دَعاُهم للتََّوجُّ

ِه إلى َمقدونيا.  علينا)، وفي الحاِل أَخذوا يَستَِعدّوَن للتََّوجُّ
 
 

كان اليهود في فلسطين يعتبرون الزواج بين اليهود والوثنيين إثما كبيرا، ولكن هذا الموقف   )٥(                                                                                                                                                                                            
كان أقّل تشدّدًا في منطقة لسترة مثالً، حيث كان عدد الجالية اليهوديّة قليال. ولم يكن تيموتاوي 

ك شّجعه بولس على الختان مقبوال عند اليهود ألنّه لم يكن يهوديًا بالتمام إذ لم يكن مختونًا. ولذل
لكي يصبح يهوديًا من أجل شهادته أمام الجماعة اليهودية، خاّصةً وأّن بولس كان غالبا ما يبدأ 

وعظه من بيت العبادة في كّل مدينٍة يدخلها ليكلّم اليهود وغيرهم، ألنّهم يعلمون بالكتب السماوية 
 وباستطاعتهم التجاوب مع دعوته بسهولة. 

 قدونيا مقاطعة رومانية.كانت م  )٦( 
انطالقا من هذه النقطة، انتقل لوقا من الحديث بصيغة الضمير الغائب إلى الحديث بضمير   )٧( 

المتكلّم، وهذا يعني أنّه أصبح هنا أحد مرافقي بولس وِسلواني وشاهدًا بأم عينه على األحداث 
الغائب لسالسة وضوح التي جرت فيما بعد. وفي صياغة هذا النص سنواصل استعمال ضمير 

 الفكرة وتسلسلها. 
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 فيليبّي مدينة في
هيَن ُمبا 11 َوّجِ ْرواَس ُمتَ اِء تَ ن مين َك ِم دَ ذِل روا بَع رةِ وأبَح ى َجزي رةً إل َش

ي  ّيِ ف ئيس اِء الرَّ اْبلَُس المين ى ني افَروا إل الي، س وِم التّ ي اليَ موتْراكي. وف َس
دونيا،  دّةَ  12ُمقاطعِة َمق ا ِع اموا فيه را وأق ي بَ ِة فيليبّ ى َمدين افَروا إل دَهُ، س ِة وبَع دُِن ُمقاطع ّمِ ُم دونيا. أيّاٍم، وكانَت فيليبّي ُمستَعَمرةً ُرومانيّةً ِمن أه ي  13َمق وف

اٍن  ودَ َمك َوقّعيَن ُوُج ِر، ُمتَ يوِم السَّبِت، َخَرجوا ِمن بّوابِة الَمدينِة إلى ِضفَِّة النَّه
ادةِ. واتي  )٨(للِعب اِت اللَّ وةِ الُمؤِمن َن النِّس ةً ِم دوا َجماع وِلِهم، َوَج دَ وُص وِعن

الةِ  ن ِرس ثونَُهّن ع دِّ وا يَُح ادَةِ، فَجلَس َن للِعب ْع يحِ،  تََجمَّ يِِّد الَمس يَن  14الّس اَن بَ وك
أولئَك النِّسوةِ الُمصِغياِت امرأةٌ ِمن َغيِر اليَهوِد، اسُمها ليديا ِمن َمدينِة ثياتيرا، 
وِن  ثَّمِن ذي اللَّ اهِظ ال اِش ب ارةِ القُم ي تِج ُل ف اُف هللاَ وتَعَم رأةٌ تَخ ي ام وه

ُر بالماِء  15ُل على َكالِم بُولَس ففَتََح هللاُ عليها وَجعَلَها تُقبِ  )٩(األُرجوانّي، وتَتََطهَّ
ديا  وأهَل بيتِها الُّذيَن أصَبحوا بذِلَك ِمن أتباعِ عيسى (سالُمهُ علينا). وأَخذَت لي
ى،  يِِّدنا عيس الِة َس تُِلحُّ عليِهم بالقوِل: "إن ُكنتُم تَعتبِرونَني مؤِمنةً ُمخِلصةً لِرس

 ندَ َطلَبِها هذا، أقاَم بولُُس وِرفاقُهُ ِعندَها.فهيّا لإلقامِة في داري". ونُزوالً عِ 
 الّسجن في وسلواني بولس

ي  16 ِر ف فَِّة النَّه ى ِض َك وبَينَما كانوا في َطريِقِهم ذاَت َمّرةٍ إلى َمكاِن الِعبادةِ عل بََح ذِل ِب، وأص أُ بالغَي ا تَتَنَبَّ يٌّ فَجعَلَه َكنَها ِجنِّ ةً َس وا جاِري ي، التَقَ ِة فيليبّ َمدين
سيُر إثَر بولَُس وأَخذَت هِذِه الفَتاةُ تَ  17ِحرفةً لها وَمصدًَرا لماٍل َوفيٍر ألسياِدها. 

ى  ِدلّوَنُكم عل م يَ ّيِ، وه ادُ هللاِ العل م ِعب اُل ه ج ؤالِء الّرِ اِرخةً: "ه ِه ص وِرفاقِ
يبدو هنا أّن االجتماع قد عقد في الهواء الطلق بعيدا عن المباني. ففي األماكن التي تخلو من   )٨(                                                                                                                                                                                            

بيوت العبادة، كان اليهود يفّضلون عقد اجتماعهم في مكاٍن طاهر قرب مصدر ماء. ويبدو أن 
ارس طبيعيًا عند اليهود خارج فلسطين، وتكشف غسل األيدي قبل الصالة قد تحّول إلى عادة تم

 عمليات التنقيب عن أهميّة وجود الماء في خدمة بيوت العبادة. 
كانت ليديا امرأةً من ثياتيرا وهي مدينة تقع في مقاطعة آسيا الرومانية، وكانت ثياتيرا   )٩( 

تشتهر بالصبغة األرجوانية التي كانت تستخرج من الصدف البحري. ومن المرّجح أّن ليديا لم 
ّ مع اليهود. كما أنّها كانت على األرجح غنيّة إذ كانت تب يع هذه تكن يهودية، ولكنّها كانت تعبد 

 الصبغة الغالية. 
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اةِ!"  ِق النَّج ولُُس،  18َطري ا ب انَزَعَج ِمنه اٍم، ف دّةَ أيّ اِل ِع ِذِه الح ى ه ت عل وَظلَّ
ُرَك  ائِالً: "آُم ُكنُها ق ذي يَس ّيِ الّ ن ى الّجِ ِه إل هَ بَِحديثِ ى وتََوجَّ يِّدنا عيس ِم َس بِاس نيُّ في الحاِل. هالً  19 الَمسيحِ أن تُغاِدَر َجَسدَها!" فَخَرَج الّجِ وِردًا َس يِهم َم وِعندَما َعِلَم أسيادُها بذِلَك أدَركوا أّن بولَُس قد أضاَع عل

اَم  ِة أم احِة العاّم ى الّس ا إل وُهم لواني وَجرُّ ى ِس ِه وعل وا علي اِل، فقَبَض َن الم ِم
لُ  ُجليِن  20طاِت، السُّ رَّ ذيِن ال الوا: "إّن ه لطِة وق اِل السُّ ى ِرج ا إل دّموا بِِهم وتَقَ

َع  21اليَهوديَّيِن يُثيراِن الفَوضى في مِدينتِنا،  ُق َم وٍر ال تَتِّف فُهما يَدعواِن إلى أُم
اَن!" وم ُن الرُّ ا نح داتِنا وعاداتِن َن  22 )١(ُمعتَق َر ِم ن َحَض ةَ َم َك َحفيظ اَر ذِل وأث

ّيِ، ال ربِِهما بالِعص ا وَض زعِ ثيابِِهم لطِة بِنَ اُل السُّ أَمَر ِرج دَُّهما، ف اِس ِض ّجاَن  23نّ روا السَّ جِن وأَم ِب الّسِ ي َغياِه ّراُس ف ا الُح ى بِِهم مَّ َرم َك. ثُ وا ذِل ففَعَل
ا،  ِة عليِهم ديِد الِحراَس بِة  24بتَش ي َخَش داُمُهما ف عَت أق ِر ُوِض ذًا لألواِم وتَنفي

دعواِن  25 ذيِب.التَّع لواني يَ ولُُس وِس اَن ب ا ك ا، وبَينَم ِل، تَقريبً ِف اللَّي دَ ُمنتََص وِعن
ا،  غوَن إليِهم جناِء يُص ةُ السُّ وِر، وبَقيّ ب َن الزَّ اٍت ِم تَِهالِن هللاَ بآي دََث  26ويَب َح

ودُ  ت قُي ا، وانفَكَّ هُ ُكلُّه ت أبوابُ جِن، فتَفَتَّح اَن الّسِ زَّ أرك ٌف َه عِ  ِزلزاٌل َعني َجمي
ةً  27الَمساجيِن.  جِن َمفتوَح وِعندَما انتَفََض السَّّجاُن ِمن نَوِمِه، وَرأى أبواَب الّسِ

َل  دُ قَت دَ َسيفَهُ ِمن ِغمِدِه يُري على ِمصراَعْيها، َظنَّ أّن الَمساجيَن قد َهَربوا فَجرَّ
نَ 28 )٢(نَفِسِه، َك، ف ا فَصَرَخ بِِه بولُس قائِالً: "ال تَقتُْل نَفَس ا ِزلن حُن الَمساجيَن م

ةٌ  29 في أماِكنِنا!" هُ َرجف ِد اعتََرتْ دَفََع وق مَّ ان جِن، ثُ اءةِ الّسِ باًحا إلض ّجاُن ِمص َب السَّ فَطلَ
وأخَرَجُهما قائالً: "أخبِراني يا َسيّدَيَّ ما  30وَرمى بنَفِسِه أماَم بولَُس وِسلواني، 

اِن  31 )٣(يَِجُب عليَّ فِعلُهُ ألفوَز بالنَّجاةِ؟" فأجاباهُ بالقَوِل: "ما عليَك ِسوى اإليم
يُحاكم بولس بتهمة التبشير بديانة غير رومانية. ذلك أّن الروماني الذي يعتنق اليهودية يدان   )١(                                                                                                                                                                                            

 بحسب القانون الروماني، ولم يعرف الوالة حينئٍذ الفرق بين رسالة بولس والديانة اليهودية.
من سجنائه، كان يعاقب نفس العقاب بالنسبة إلى الرومان، إذا سمح سّجان بفرار سجين   )٢( 

الذي كان السجين يواجهه. وال بدّ أّن من بين السجناء من كان محكوما عليه بالموت. لذلك أراد 
 هذا السّجان قتل نفسه ليتجنّب مواجهة الذل والتعذيب.

من الممكن أن يكون السّجان قد سمع الجارية التي سكنها جني تتكلّم عن هؤالء الرجال   )٣( 
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اجيَن". َن النّ َع  32 )٤(بِعيسى الَمسيحِ، لتَكوَن أنَت وأهُل بَيتَِك ِم هُ وَم دَّثا َمعَ وتََح
َك  33أهِل بيتِِه َحوَل ِرسالِة َسيِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا).  ثُّم بادََر السَّّجاُن في تِل

بغةً الّساعِة ِمن اللّيِل بِغَس اِء ِص ِه بالم َل بيتِ َر وأه َك تََطهَّ دَ ذِل ِل ِجراِحِهما. وبَع
ِديِم  34ِ،  دمتِِهما بتَق ى ِخ اَم عل ى داِرِه. وق لواني إل ولَُس وِس َطَحَب ب ّم اص ثُ

دَ الفَ  35 الطَّعاِم لُهما، ِليَعُمَّ الفََرُح في أرجاِء ذِلَك البيِت بَعدَ أِن اهتَدَى أهلُهُ إلى هللاِ. ائِليَن: وِعن ّجاِن ق ى السَّ َرِس إل َض الَح لطِة بَع اُل السُّ َل ِرج ِر، أرَس ج
ُجلَيِن".  رَّ راَح ال ْق َس ُر  36"أطِل اَء األم ائِالً: "ج ذِلَك ق ولَُس ب ّجاُن ب أخبََر السَّ ف

د  37بإطالِق َسراِحُكما، فَارَحال بأماِن هللاِ وِرعايتِِه".  اِئالً: "لق ولُُس ق انبَرى ب ف واِطني خالَفوا الق ن ُم ا ِم َع أنّن ٍة َم ربًا دوَن ُمحاَكم ا َض انوَن ِعندَما انهالوا علين
جِن، وهل يُريدوَن اآلَن التََّخلَُّص ِمنّا  ومانيّة، وَرَمونا في الّسِ اإلمبراطوريِّة الرُّ

رّ  38 )٥(ِسرا؟! هذا ُمستَحيٌل، عليِهم القُدوُم إلينا َشخصيا إلطالِق َسراِحنا". َل الُح أّن فنَقَ ؤالِء ب َم ه دَما َعِل لطِة، وِعن اِل السُّ ى ِرج َر إل َك األم اُس ذِل
ا،  39 )٦(بولَُس وِسلواني ُمواِطناِن ُرومانيّاِن خافوا، ا إرضاًء لُهم وذََهبوا إليِهم

ِة.  حيَل عِن الَمدين جِن، طالبِيَن ِمنُهما الرَّ ولُُس  40وأخَرجوُهما ِمَن الّسِ هَ ب وتََوجَّ
دَ  لواني بَع ؤِمنيَن، وِس َع الُم ا َم ُث اجتََمع ديا، َحي ى داِر لي راِحِهما إل الِق َس إط

 ليَُشدّا ِمن َعزائِِم إيمانِِهم بعيسى (سالُمهُ علينا) ثُمَّ غادَرا الَمدينةَ.
الذين كانوا يبّشرون بطريق النجاة. ومن المرّجح أنّه فّسر الزلزال كظاهرة خارقة تبرهن على                                                                                                                                                                                            

 صدق هؤالء الرجال ورسالتهم.
توقّع الرومان أّن جميع أفراد العائالت يتّبعون ديانة رّب البيت ألّن هذا األب كان يتمتّع   )٤( 

 بنفوذ كبير يخضع أفراد عائلته لخياره. 
متّع إالّ فئةٌ قليلة من سّكان اإلمبراطورية الرومانية بالمواطنة الرومانية بما فيها من لم تت  )٥( 

حقوٍق وامتيازات خاّصة. وكان يُمنع عقاب مواطن روماني بالضرب أمام المأل، حتّى بعد 
 المحاكمة. 

يُضربا  لقد جعل بولس وِسلواني رجال السلطة أنفسهم في مأزٍق قانوني ألنّهما انتظرا أن  )٦( 
أّوالً قبل أن يُعلما السلطات بأنّهما مواطنان رومانيان. وبذلك أصبح الوالة، ال بولس وِسلواني، 

مضطّرين للمفاوضة ألّن التقارير التي قد تصدر في شأنهم قد تضع شرعيتهم في خطر وقد 
تحرم مدينة فيليبي من مركزها المميّز كمستعمرة رومانية. وخطة بولس وسلواني هذه، 

 ستساعدهما الحقًا على ضمان أمن مجموعة المؤمنين الناشئة. 
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17 
 الفصل الّسابع عشر

 تسالونكي مدينة في
ة، َوَص 1 وليَس وأبلونِيّ دتَي أْمفيبُ لواني ببَل ولُُس وِس رَّ ب دَ أن َم ةَ وبَع ال َمدين

وِد،  )٧(تَسالوْنكي، ى  3- 2وكاَن فيها بَيُت ِعبادةٍ لليَه اَك عل ى ُهن ولُس إل هَ ب فتََوجَّ
دََر  أّن قَ تَنِدًا عيسى (سالُمهُ علينا) أن يُقاسي اآلالَم والَموَت، ويُبعََث بَعدَ ذِلَك عادتِِه، وَظلَّ ُهناَك ثَالثَةَ أسابيع، وفي ُكّلِ يوم َسبت يُناقُش الُحضوَر ب ا، ُمس حي
اَن  اِء. وك ِب األنبي ن ُكتُ ا ِم وِر وَغيِرِهم ب وراةِ والزَّ َن التَّ جٍ ِم ى ُحَج َك إل في ذِل

ُر!"  يُح الُمنتََظ ٌض  4يَقوُل: "إّن عيسى الّذي أُنادي بِِه هو الَمس ذِلَك بَع اقتَنََع ب ف
َن  بَحوا ِم لواني وأص ولَُس وِس ى ب ّموا إل ذيَن انَض وِد الّ َن اليَه ؤِمنيَن، ِم الُم

أِن،  اِت ذََواِت الشَّ اِء، واليُونانيّ انيّيَن األتقي َن اليُون ٍر ِم دٍَد َكبي ى َع افِة إل واِرعِ  5باإلض َن الشَّ اعِ ِم ع َض الرُّ وا بَع دًا، فَجَمع وِد َحَس ادةِ اليَه وَس ق أل نُف ا َم ِمّم
لَ  ِة الفَوضى والقَالقِ اِء الَمدين ي أرج زَرُع ف نوا ِعصابَةً تَ ِذِه وَكوَّ ت ه . واقتََحَم

لكنُّهم لم يَعثَروا عليِهما، فاقتادوا ياسوَن وبَعَض الُمؤِمنيَن إلى ِرجاِل السُّلطِة  6الِعصابةُ داَر ياسوَن بَحثًا عن بولَُس وِسلواني، إلحضاِرِهما أماَم عاّمِة النّاِس، 
ِة في الَمدينِة، وكانوا يَهتِفوَن قائِليَن: "بولُُس وِسلواني ُهما َمن  اَر الِفتن أشعَال ن

ا!  ا أيًض دَهُ، 7في ُكّلِ َمكاٍن، وها قد قَِدما إلى ُهن وُن ِعن افَُهما ياُس ِد استض  )٨(فقَ
دوَن ِضدَّ القَيَصِر ألنُّهم يُبايعوَن َمِلًكا َغيَرهُ اسُمهُ عيسى!"  )٩(وهم َجميعًا ُمتمّرِ

 كانت مدينة تسالونكي عاصمة والية مقدونيا الرومانية.  )٧(                                                                                                                                                                                            
ياسون اسم يوناني شائع ولكنّه كان شائعا أيًضا بين جالية اليهود في المهجر، كما تشهد على   )٨( 

مرّجح أنّه مضيف يهودي وربّما يكون ذلك بعض الكتابات المنقوشة والوثائق التجارية. ومن ال
 بولس وِسلواني قد مكثا عنده خالل عملهما في المدينة. 

) خيانة 3كان الرومان يعتبرون أّي إعالن عن ملٍك نظير للقيصر، أي السيد المسيح، (آية   )٩( 
قائد بحّق جاللة اإلمبراطور، وبذلك كانوا يفهمون إعالن العالمات التي تشير إلى قدوم هذا ال

الجديد (انظر رسالتي تسالونيكي األولى والثانية) كتوقّعات لوفاة اإلمبراطور الحالي وزواله، لذا 
كانت تلك التوقّعات انتهاًكا للمراسيم التي كان يصدرها اإلمبراطور. وكان المواطنون الذين 
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ن  9، وأثاَر هذا القَوُل َحفيظةَ الحاِضريَن وِرجاِل السُّلطةِ  8 فأَخذَ هؤالء َكفالةً ِم
 )١(ياُسوَن وَمن كاَن َمعَهُ، ثُمَّ أطلَقوا َسراَحُهم.

 بيريّة مدينة في
ولَُس  10 وا ب الوْنكي وأخَرج ي تَس وَن ف َرَع الُمؤِمن ِل، أس وِط اللّي دَ ُهب وِعن

ا  ه ا، تََوجَّ ال إليه دَ أن َوَص ِة. وبَع دةِ بيِريّ ى وِسلواني ِمنها وأرَسلوُهما إلى بَل إل
ودّي.  ادةِ اليَه ِت الِعب ى  11بي يِّدنا عيس الِة َس ى ِرس دةِ إل َك البَل ودُ تِل تَِمَع يَه واس

ا.  َب أُفُقً (سالُمهُ علينا) بِاهتماٍم إذ كانوا أوَسَع َصدًرا ِمن أهِل تَسالونكي وأرَح
ةِ  حَّ ن ِص ِد ِم ا للتَّأكُّ ماويّة يَومي ولَس  وكانوا يَقوموَن بِتَداُرِس الُكتُِب السَّ الِم ب ك

اِت  12وِسلواني.  َن اليُونانيّ دَدٌ ِم وِد وَع َن اليَه وُهناَك آَمَن بَِسيِِّدنا عيسى َكثيٌر ِم
وِعندَما َعَرَف اليَهودُ في تَسالونكي   13ذََواِت الشَّأِن، وَكثيٌر ِمَن ِرجاِل اليوناِن. 

ة دةِ بيِريّ ي بَل الِة هللاِ ف اِن بِرس لواني يُنادي ولَس وِس أّن ب ى  ب وا إل ه ا، تََوجَّ أيًض
ِل.  ى القَالقِ ِهم عل اِس وتَحريِض ارةِ النّ اَك إلث ي  15- 14ُهن وَن ف َرَع الُمؤِمن فأس

بيِريّة بإخراجِ بولَُس ِمَن الَمدينِة، َخوفًا عليِه، وإيصاِلِه إلى الشَّاطِئ وِمنها إلى 
جاَل الّذيَن رافَقوهُ وأوصاُهم  لواني أثِينا. ثُمَّ َودََّع بولُس الّرِ اِق ِس رورةِ إلح بَض

 )٢(وتيموتاوي بِِه على َعَجٍل إذ كانا ما يَزاالِن في بيِريِّة.
 أثينا مدينة في

ِه  16 انِ وبَينَما كاَن بُولُس في انتِظاِر ِسلواني وتيموتاوي في َمدينِة أثينا، استَبَدَّ بِ ي  17، ِضيٌق َشديدٌ ِعندَ ُرؤيتِِه لتِلَك الَمدينِة وقِد امتَألْت باألوث ادي ف ذَ يُن فأَخ
ديَن  َن الُمتَعَبِّ ِرِهم ِم وِد وَغي اَم اليَه ي بَيِت ِعبادةِ اليَهوِد باإليماِن بِالسَّيِّد الَمسيحِ أم هُ ف خٍص يُقابِلُ اَم أّيِ َش الِة أم س اليُونانيّيَن. وكاَن بولُُس يَتََحدَُّث يَوميا عِن الّرِ

ونََشَب ِجداٌل بَيَن بولَس وَجماعٍة  18يماِن. ساحِة تِلَك الَمدينِة، داِعيًا إيّاهُ إلى اإل
 لخيانة. يقسمون على الوالء للقيصر يلتزمون في قسمهم أيًضا بالتبليغ عن أيّة محاولة ل                                                                                                                                                                                           

أخذ الكفالة من ياسون والباقين تجعلهم مسؤولين قانونيًا عن بولس وِسلواني، حتّى يغادرا   )١( 
 المدينة وال يرجعا.

من المرّجح أّن ِسلواني وتيموتاوي بقيا في بيريّة لشدّ أزر مجموعة المؤمنين الجدد في تلك  -  )٢( 
 المنطقة. 
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واقيّيَن، ّرِ وريّيَن وال فِة األبيق َن الفَالِس ذا  )٣(ِم دُ ه اذا يَقِص ُهم: "م اَل بَعُض فق
ٍة  ادي بآله َل يُن ُج ذا الرَّ دو أّن ه القَوِل: "يَب روَن بِ َق آَخ ِه؟" وَعلَّ اُر بكالِم الثَّرث

ا) َغريبٍة" ُمعتبِريَن أّن ما كاَن يَتَ  الُمهُ علين أِن عيسى (س ولُس بَش هُ ب َحدَُّث عن
ُل،  رافِقَُهم  19والِقيامِة، اسمان إللَهيِن لم يَسَمعوا عنُهما ِمن قَب هُ أن يُ وا ِمن فَطلَب

دةِ  دةِ الَجدي َك العَقي ةَ تِل دُ َمعِرف ائليَن: "نُري ريخ ق ّلِ َم ي تَ إلى َمجِلِس الُمثَقَّفيَن ف
ُب فأن 20الَّتي تُنادي بِها،  ِب، ونَرَغ رةً للتَّعَجُّ اًرا ُمثي اِمِعنا أفك ى َمس ي عل َت تُلق

ي  21في َمعِرفِة َمعناها".  ِب ف َن األجانِ وكاَن َشغَُف أهِل أثينا والُمقيميَن فيها ِم
ا  ّلِ م ى ُك دةِ واإلصغاِء إل فاِت الَجدي ِن الفَلَس ذِلَك الِحيِن، ُمتِّجًها إلى الَحديِث َع

ا، وَ  22يَتَعَلُّق بها.  َل أثين ا أه اَل: "ي ا وق يَن َخطيبً ِس الُمثَقَّف ي َمجِل َوقََف بولُُس ف
يَن بأُموِر األدياِن،  ُث  23أراُكم ُمهتَّمِ دينِتُكم َحي ي َم يُر ف ا أس َك وأن ُت ذِل والَحظ

دَُكم  رابيِن ِعن ذابِحِ القَ ن َم ذبَحٍ ِم الَمعابِدُ والَمقاماُت الَكثيرةُ. وقد َوَجدُت على َم
ذا ِعبارةً تَ  ن ه ِدّثَُكم َع ِدمُت اآلَن ألَُح ا ذا قَ ا أن وِل". فه ِه الَمجه ى اإللَ قوُل: "إل

هُ. و  24 )٤(اإللَِه الَمجهوِل الّذي تَعبُدونَ ِه، ه ا في وِن وم الُق الَك ، خ يُّ هُ هللاُ العل إنّ
كَ  هُ بَِس ُر ل يَّدَها البََش ي َش دُ الّت َك الَمعابِ ت تِل ٍن، َربُّ السَّماواِت واألرِض، ولَيَس و  25 يٍء، فه ّلِ َش ن ُك ا وَع يٌّ عنه هُ َغن ِر، إنّ ِة البََش ى ِخدم ٍة إل يَس بحاج و لَ فه

م.  و راِزقُُه ّيٍ وه ائٍن ح ّلِ ك ِر ولُك اةِ للبََش ُب الحي و واِه ي، وه َق  26الُمعط َخلَ
ّلِ  دَّدَ لُك ا وَح ي أرجائِه م ف َعُه اِر األرِض، وَوزَّ ٍد، إلعم ٍل واِح ن َرُج َر ِم البََش
ليم الفيلسوف أبيقور. وقد اعتبر األبيقوريّون اللذّة هدفًا أساسيًا كان األبيقورّيون يتّبعون تعا  )٣(                                                                                                                                                                                            

في الحياة، وهي لذّة حياة الهدوء، الخالية من األلم والمشاعر المزعجة والمخاوف الخرافية 
وبشكٍل خاص الخوف من الموت. ولم ينكر األبيقوريّون وجود اآللهة التي كانت بحسب رأيهم ال 

واقيّين العيش بانسجاٍم مع الطبيعة، ظنّا منهم أّن حياتهم تمتلئ هكذا تهتّم بحياة الناس. هد ف الرُّ
واقيّون بأّن الوسيلة الوحيدة التي تضمن للناس السيطرة على  بالصالح والسالم. وقد آمن الرُّ

واقيّون وْحِدوجوديين (وهو ما  حياتهم هي التحّكم في ردّات فعلهم لما يحصل في العالم. وكان الرُّ
ّ هو بنظرهم روح العالم. إيمانهم كان بالكوزموبوليس أّي يعن ي أّن العالم ُوجد من واحد، و

المدينة العالمية التي تنعم فيها النفوس الحّرة فعالً بحقوق مدنية متساوية، وهو ما ساعد في زوال 
 الفروقات القومية واالجتماعية.

ى مدينة أثينا، ولم يستطع أّي مذبح قبل زمن الحواري بولس بكثير، حلّت كارثة عل  )٤( 
استعطاف اآللهة لردّها آنذاك. ولذلك قّرر أهل هذه المدينة أن يقدّموا ذبائح إللٍه مجهوٍل، فتوقّف 

 الوباء حاالً. وكان هذا المذبح ما زال قائما عند مرور بولس فاستخدمه قاعدةً لخطابه.
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دٍ  هُ،  واِح هُ وَمكانَ نهم َزمانَ ي  27ِم هُ لك وَن عن م يَبَحثُ َك لَعَلَُّه لَّ ذِل م ُك َل لُه وَجعَ
وَكما  28يَعِرفوهُ ويَعبُدوهُ بَعدَ اهتِدائِِهم إليِه، َمَع أنّهُ أقَرُب إلينا ِمن َحبِل الَوريِد. 

دَرةَ والوُ  ا القُ اةَ ومانُِحن ُر: قاَل أَحدُ ُشعَرائُِكم: "هو واهبُنا الَحي اَل آَخ ودَ". وق ج
ِذِه  29 )٥("إنّما نَحُن ِعياُل هللاِ". ي ه ُل ف أّن هللاَ يَتََمثّ نُّ ب ا أالّ نََظ اَن علين ذا ك اُل هللاِ، ول ُن ِعي م نَح "نع

ا أم  ت ذََهبً واٌء أكانَ ِه َس األوثاِن الّتي هي ِمن ُصنعِ اإلنساِن ونِتاجِ فَنِِّه وَمهاراتِ
ًرا.  ةً أم َحَج م يُ  30فِضَّ د ل ا اآلَن فق اهليَن، أّم ؤالِء الج ي الماضي ه ِب هللاُ ف وذِلَك ألنّهُ  31َصدََر األمُر على الَجميعِ بالتَّوبِة واألوبَِة إليِه لِعبادَتِِه إلًها واِحدًا، عاقِ

اَرهُ،  ذي اخت ِل الّ ُج طِة الرَّ دِل، بواِس أرجأُهم ليَوٍم فيِه يُحاِسُب َجميَع النّاِس بالعَ
واِت". والّذي دَلَّ  يِن األم ن ب ا ِم ِمَع  32ُهم عليِه ِمن ِخالِل ُرجوِعِه حي دَما َس وِعن

َودُّ  )٦(الحاِضروَن بَِخبَِر بَعِث الَميِت حيا، َسِخَر بَعٌض ِمنُهم، روَن: "نُ وقاَل آَخ
ثَنا بهذا الَموضوعِ في ُمناسبٍة أُخرى".  َس  33أن تَُحدِّ ولُُس الَمجِل ادََر ب ِعندئٍذ غ ن وبِرِ  34 ا)، وِم الُمهُ علين ى (س ؤِمنيَن بعيس ِه ُم ّموا إلي ذيَن انَض ُض الّ ِه بَع اَرة، فقتِ دعى تَم رأة تُ يَن وام ِس الُمثَقَّف ي َمجِل ًوا ف اَن َعض ذي ك ونيُس الّ هؤالء ِديُ

 وآَخروَن َغيُرُهما.
18 

 الفصل الثّامن عشر
 كورنتوس مدينة في

وَس، وِمن أثينا سافََر بولُُس إلى َمدينِة كورِ  1 ا  2ْنت الً يَهودي اَك َرُج ى ُهن والتَقَ
ةُ  هُ بََرك و وَزوجتُ يرةٍ ه رةٍ قَص ذُ فَت اسُمهُ َعقيُل ِمن بالِد البُنِط. وكاَن قد قَِدَم ُمن
يين، أبيميندس الكريتي الذي عاش في القرن في هذا المقطع، اقتبس بولس من شاعرين يونان  )٥(                                                                                                                                                                                            

واقي آراتس الذي عاش في القرن الثالث قبل الميالد.  السادس قبل الميالد، والرُّ
آمن معظم اليونانيين بوجود حياة بعد الموت ولكّنها حياة غير واضحة المعالم في العالم   )٦( 

السفلي، كما آمنوا في بعض األحيان، بالتقّمص. وقد كان صعبا على اليونانيّين اإليمان بقيامة 
 لزمن. الجسد. كما آمنوا أيًضا أّن الزمن ال نهاية له، لذلك بَدَت فكرة يوم الدين غريبة كنهاية ل



60 
 

ِمن إيطاليا بَعدَ أن أصدََر القَيصُر ُكلوديُوُس أمًرا يَقضي بُمغادَرةِ َجميعِ اليَهوِد 
ولُُس ل هَ ب ا. فتََوجَّ ةَ روم ا، َمدين تَِغالِن  3ِزيارتِِهم ا يَش ا كان دَُهما ألنُّهم اَم ِعن وأق

ِت  4ِمثلَهُ في ِصناعِة الِخياِم، وَعِمَل َمعَُهما.  ي بَي بٍت ف ّلِ َس ي ُك ُس ف وكاَن يَجِل
ى  يِِّدنا عيس الِة َس اَعُهم بِرس اِوالً إقن انيّيَن ُمح الِعبادةِ ُمناقًِشا ُهناَك اليَهودَ واليُون

اِم  5 (سالُمهُ علينا). َغ للِقي ى أّن  )٧(بالدَّعوةِ لِرسالِة عيسى (سالُمهُ علينا) ونَشِرها،وبَعدَ ُوصوِل ِسلواني وتيموتاوي ِمن َمقدونيا، استطاَع بولُُس التَّفَرُّ ودَ عل فكاَن يُشِهدُ اليَه
إالّ أّن اليَهودَ عاَرضوهُ وأهانوهُ،  6عيسى (سالُمهُ علينا) هو الَمسيُح الُمنتََظُر، 

ا  )٨(فما كاَن ِمنهُ إالّ أن نَفََض ثَوبَهُ  ودُ فم َهنَّ اآلَن إلى َغيِرُكم قائِالً: "إن كاَن الَهالُك مآلَُكم أيُّها اليَه ذاَك إالّ بما َكَسَبت أيِديُكم، وما أنا َعنُكم بِمسُؤوٍل، وَألتََوجَّ
َمكاَن اجتِماعاتِِه إلى وُمنذُ ذِلَك الَوقِت نَقََل بولُُس  7أدعوُهم إلى َسيِِّدنا عيسى". 

يق  دِّ وُس الّص ُمهُ تِيتُ وِد اس ِر اليَه ن َغي خٍص ِم ادةِ ِلَش ِت الِعب رَب بَي ُع قُ داٍر تَقَ
وُهناَك اهتدَى على يَِد بولَُس ِكِريْسبُوُس الَمسؤوُل َعن بيِت  8وكاَن َرُجالً تَقيا. 

ولَُس الِعبادةِ وأهِل بيتِِه وَكثيروَن ِمن أهِل ُكورنتوَس، وهكذ ديُث ب ا نَما فيِهم َح
ُروا بالماِء. ا  9 فآَمنوا بَسيِِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا)، وتََطهَّ ؤي ي الرُّ ولَُس ف ى ب ا) إل الُمهُ علين وفي إحدى اللّيالي أتى َسيِّدُنا عيسى (س

ٌر  10وقاَل لهُ: "ال تَهابَنَّ أعداَءَك وامِض في الدَّعوةِ وال تَصُمْت،  َك َظهي فأنا ل
يًا  11أتباعي". يَقِدَر أَحدٌ على إيذائَِك، فقَد اختَرُت الَكثيَر ِمن أهِل هِذِه الَمدينِة ليَكونوا ِمن  ولن نِة ماِض ِف السَّ نٍة ونِص دَّةَ َس وَس ُم وهَكذا أقاَم بولُُس في ُكورنت

ُث وُعيَِّن في تِلَك الفَترةِ  12 في نَشِر ِرسالِة هللاِ ُمفِصًحا َعّما جاَء فيها. ان َحي وِب اليون ي َجن غاِليُوُن حاِكًما على أَخائِيِة ف
عوا يُريدوَن أخذَ بولَُس ليَمثَُل  )٩(يُقيُم بولُس، فَانتَهَز اليَهودُ ُهناَك الفُرصةَ وتََجمَّ

جلب ِسلواني وتيموتاوي لبولس تقدمةً مالية من المؤمنين في مدينة فيليبّي حتّى يستطيع   )٧(                                                                                                                                                                                            
 بولس التركيز على الدعوة، وال يحتاج أن يعمل في صناعة الخيام لسدّ احتياجاته.

كان نفض الثوب عادة من العادات اليهودية لكي يعلن الشخص عن براءته وعدم موافقته   )٨( 
 ة على رأي مخاصميه.بشدّ 

كان غاليون أخا للفيلسوف الروماني الشهير سينيكا. وقد اُكتشفت كتابة قديمة منقوشة في   )٩( 
 للميالد. 52و 51مدينة دلفي تظهر أّن غاليون كان حاكم تلك المنطقة بين عامي 
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يَن:  ادةِ  13أماَم الحاكِم لُمقاضاتِِه، فقالوا زاِعم اَس بِعب ُع النّ َل يُقنِ ُج ذا الرَّ "إّن ه
يٍم  ريعِة". هللاِ بتَعل ي الشَّ اَء ف ا ج الُف م َت  14يُخ ، التَفَ دِّ الرَّ ولُُس ب مَّ ب دَما َه وِعن

رٍم  راَف ُج هُ اقتِ غاِليُوُن إلى اليَهوِد قائالً: "يا َمعشَر اليَهوِد، لو كانَت تُهَمتُُكم ل
ومانّي، الستََجبُت لُكم،  هةَ ولكّن التُّهمةَ الُموجَّ  15أِو ارتِكاَب ُمخالفٍة للقانوِن الرُّ

يُكم إذَن  ا عل ا، فم ة وبِأحكاِمه ِريعِتُكم اليَهوديّ ي َش اٍب وأسماٍء ف إليِه تَتَعَلُّق بألق
وِر".  َك األُم ي تِل ُض ُمقاضاتَهُ ف وِد بَ  17ثُمَّ َطَردَُهم ِمَن الَمحكمِة.  16ِسَوى تَسويَِة الِخالِف بَينَُكم، ولذِلَك فإنّني أرفُ ِر اليَه ن َغي اُع ِم ع َم الرَّ ى وَهَج َك عل دَ ذِل ع
اَم  ربًا أم ِه َض الوا علي ادةِ، وانه ِت الِعب ن بي ِد َع ؤوِل الَجدي تيني الَمس ُسوس

 الَمحَكمِة، ولم يُِعْر غاِليُوُن ذلَك أيَّ اهتماٍم.
 وشمسيّ  وعقيل بركة

مَّ  18 وَس، ثُ ِة كورنت ي َمدين ؤمنيَن ف َع الُم ِت َم َض الَوق ا بَع ولُُس ُمقيًم وبَِقَي ب
َل،  اتََّجهَ بَعدَ  ة وَعقي أن َودََّع إخَوتَهُ في اإليماِن، َبحًرا إلى ُسوريا وبِرفقتِِه بَرك

ولكّن بولَُس قَبَل ُمغادَرتِِه ميناَء َكْنِكِريّة َحلََق رأَسهُ َوفاًء لنَذٍر كاَن عليِه َحَسَب 
وَس، واتََّج 19 )١(العادةِ اليَهوديّة. و وَوَصَل بولُس وَرفيقاهُ ميناَء َمدينِة أَفاس هَ ه

وِد  َع اليَه اٍت َم هُ  20إلى بَيِت الِعبادةِ َحيُث كاَن يَدُخُل في ُمناقَش وا ِمن ذيَن َطلَب الّ
م  21أن يُطيَل إقاَمتَهُ بَينَُهم، إالّ أنّهُ اعتَذََر َعن ذِلَك،  وأعطاُهم َوعدًا ِعندَ َوداِعِه

إذِن هللاِ".  يُكم ب ةَ  22قاِئالً: "إنّني عائِدٌ إل َرَك بََرك ن  وتَ َر ِم اَك، وأبَح َل ُهن وَعقي
ِد  أَفاسوَس إلى َمدينِة قَيَصريّة، وِمنها إلى القُدِس لِزياَرةِ َجماعِة الُمؤِمنيَن وتَفَقُّ

وريا.  ماِل ُس ة ِش ِة أَنطاكي ى َمدين دَها إل َل بَع ى  23أحواِلِهم، وَرَح دَ أن قَضَّ وبَع رى اِكَن أُخ اَرةِ أم ادََر لِزي اَك، غ ِت ُهن َض الوق ةَ  بَع ْي َغالِطيَ ي ِمنطقتَ ف
. عًا وُمؤاِزًرا أتباَع الَمسيحِ أينَما َحلَّ َن  24 وفِِريجيّةَ، ُمَشّجِ وديٌّ ِم ٌل يَه ٍب َرُج ٍت قَري ذُ َوق وَس ُمن ِة أَفاس ى َمدين ِدَم إل د قَ اَن ق وك

ا  وِر وَغيِره ب التَّوراةِ والزَّ اِلٌم ب اإلسكندريّة اسُمهُ َشمسّي، وهو ُمتََكلٌّم فَصيٌح ع
د الفصل السادس). كان بولس يتّبع تقاليد النذر اليهودي المذكور في التوراة (انظر سفر العد  )١(                                                                                                                                                                                            
وكان ممنوًعا على اليهودي خالل النذر أن يحلق رأسه وأن يشرب أو يأكل أيّاً من نتاج الكرمة، 

ّ مصحوبا بذبيحة.  كالخمر مثالً. وفي نهاية النذر، كان يتّم حلق الرأس ويقدّم الشعر 
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وقِد اهتَدى إلى ِرسالِة َسيِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا)، فكاَن  25ِمن ُكتُِب األنبياِء، 
ّيِ يَتَحَ  اليِم النّب ٍم إالّ بتَع ى ِعل ن عل م يَُك ِة، ول دَُّث عنها بَكثيٍر ِمَن الَحماسِة والدّقّ

ِر النّاِس بالماِء،  ي  26يَحيى الّتي كاَن يُنادي بِها أثناء تََطهُّ رأةِ ف وكاَن َشديدَ الُج
ة، فَرا ُل وبََرك اَك َعقي ِمعَهُ ُهن ادةِ، وَس ِت الِعب ي بَي َك ف ن ذِل ِه َع ى َحديثِ اهُ إل فق

ا).  عَهُ  27داِرِهما ليُبَيِّنا لهُ ما لم يَُكن يَعلَُم ِمن تَفاصيَل في ِرسالِة عيسى (سالُمهُ علين جَّ ًرا، فَش ا ُمبَّشِ ان داِعيً وِب اليُون ى َجن ذّهاِب إل ى ال يُّ عل َزَم َشمس مَّ َع ثُ
ك.  ى ذل وَس، عل ِة أَفاس ي َمدين اِن، ف ي اإليم هُ ف ا 28إخوانُ وا ِرس ى وَكتَب لةً إل

اَك،  ى ُهن دَ وصوِلِه إل الُمؤِمنيَن في اليونان، أوَصوُهم فيها بالتَّرحيِب بِِه. وِعن
اَء  ي َعزائَم الُمؤمنيَن بعيسى (سالُمهُ علينا)، إذ كاَن أثن أَخذَ بفَضٍل ِمَن هللاِ يُقَّوِ

ِهدً  عِ، ُمستَش اَم الَجمي يِهم أم ّوُق عل تِِه لَجماعاِت اليَهوِد، يَتَفَ ي ُمحاجَّ اَء ف ا ج ا بم
بوِر وفي َغيِرِهما ِمن ُكتُِب األنبياِء الّتي ذََكَرت أّن عيسى (سالُمهُ  التَّوراةِ والزَّ

 علينا) هو الُمنِقذُ الَموعودُ.
19 

 الفصل التّاسع عشر
 أفاسوس في بولس

ُرِق  1 َر الطُّ ولُس َعب افََر ب وَس، س ِة كورنت ي َمدين يُّ ف اَن َشمس دَما ك وِعن
ُث  الدّاِخليّةِ  ةَ أَفاسوَس، َحي َل َمدين ى أن َوَص ة إل ة وفِريجيّ اطِق َغالطيَ ى َمن إل

ا)  الُمهُ علين يحِ (س يِِّد الَمس اعِ السَّ َض أتب ى بَع ل  2التَقَ اِئالً: "ه َرهم ق فاستَفَس
ل  الَّ، ب ابوا: "َك ى؟" فأج يِّدنا ِعيس َحظيتُم بُحلوِل ُروحِ هللاِ فيُكم ِعندَ إيماِنُكم بَس

ُل!" إنّنا لم نَ ا  3سَمع بوجوِد ُروحِ هللاِ ِمن قَب اراتِه: "إذن، م ولُُس استِفس ابََع ب ُرُكم بالماِء؟" فقالوا: "قُمنا بذِلَك َحَسَب ما فت هي التَّعاليِم الّتي اتّبعتُموها ِعندَ تََطهُّ
دعو النّ 4جاَء بِِه النّبيُّ يَحيى".  ى يَ يُّ يَحي اَن النَّب ائِالً: "ك ولُُس ق ابَُهم ب اَس فأج

ذي  ِذ الّ اِن بالُمنِق ا لإليم دعوُهم أيًض اَن يَ ِة، وك ى التَّوب يالً عل اِء دَل ِر بالم للتََّطهُّ
ا  5سيأتي ِمن بَعِدِه، أي بَسيِِّدنا ِعيسى الَمسيحِ!"  ولّما َسِمعوا بذِلَك تََطّهروا تَبَعً

ا).  الُمهُ علين ى (س انِِهم بعيس يِهم، فَحلَّ 6إليم ِه عل ولُس يَدي َع ب ٍذ وَوَض ت ِعندئ
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وحيٍ  أُموٍر ب ؤوَن ب َبحوا يَتَنبَّ روُح هللاِ فيِهم وأَخذوا يَنِطقوَن بلُغاٍت َشتَّى، وأص
ابُِع بِ  8 وكاَن َعدَدُ هؤالِء ِحينَذاَك َحوالي االثنَْي َعَشَر َرُجالً. 7ِمَن هللاِ،  ادةِ، يُت ِت الِعب ى بي َردَّدُ عل ُهٍر يَتَ ِة أش رأةٍ وَظلَّ بُولُس على َمدى ثالث ُج

نِعُُهم،  هُ فيُق ن َحولَ اقُِش َم ا، ويُن دَ هللاُ به ي َوَع ِة الّت ِة األبَديّ - 9َحِديثَهُ َعِن الَمملك
ى  10 ةً عل اَن ُمعِلن ةً اإليم تهُ رافِض ٍة عاَرَض وِد فِئ ن ُوج َغيَر أّن هذا لم يَمنَع ِم

ولُُس بي ادََر ب ا)، فغ الُمهُ علين ى (س الِة عيس تهزاَءها بِرس إل اس ادةِ، الَم َت الِعب
لَّ  ُهم ُك ذَ يُجاِلُس ا)، وأَخ واصَطَحَب َمعَهُ الُمؤمنيَن بِرسالِة الَمسيحِ (سالُمهُ علين
ُمهُ  ودّيٍ اس ُر يَه ٌل َغي ا َرُج رةٍ يَمِلُكه ٍة َكبي ي قاع نَتين، ف دى َس ى َم وٍم، عل ي

يِّدِ  الِة َس ي ِرس اَءت ف ي ج اليَم الّت َرُح التَّع ولُُس يَش اَن ب وُس. وك ى تيرانّ نا ِعيس
ِرِهم  وِد وَغي َن اليَه يا ِم ِة آس ّكاِن ُمقاطع ُع ُس ِمَع َجمي ى أن َس (سالُمهُ علينا)، إل

 )٢(َحديثَهُ َحوَل ما جاَء ِمن تَعاليَم في ِرسالِة الَمسيحِ (سالُمهُ علينا).
 سكاوا أبناء

ةً  11 زاٍت خارق ولَُس ُمعِج دَي ب ى يَ ري عل اَن هللاُ يُج اَس  12وك ى إّن النّ حتّ
داها  ي ارتَ ِل الّت َس العََم هُ، أو َمالبِ ا َعَرقَ ولُس به َحَملوا الَمناِشَف الّتي َجفََّف ب
ياطيُن  اُن والشَّ رَّ الج نُهم، أو تَِف راُض ع زوَل األم اُهم ِلتَ ى َمرض اِل. ليََضعوها عل ي الح الينَ  13ِمن أجساِد َمن تَلَبََّستُهم ف ّح وِد الرَّ َن اليَه ةً ِم دََث أّن َجماع  وَح
ُهم  اَوَل بَعُض يَن، فح َن الَممسوس ياطيِن ِم اِن والّش ردَ الج رفتُُهم َط ت ِح كانَ
حِر الّتي يَقوموَن بها. فكانوا  استِغالَل اسِم عيسى (سالُمهُ علينا) في أعماِل الّسِ

وكاَن ِمن بَيِن   14يَقولوَن: "آمُرَك لتَخُرَجنَّ باسِم عيسى الّذي يُنادي بِِه بولُُس". 
ؤالِء أو كاوا.ه ُمهُ َس ودّيِ اس ٍن يَه ِل دي بعةٌ لَرُج وٍم أرادوا  15 )٣(الدٌ َس وذاَت ي

ى (سالُمهُ  يِِّدنا عيس ، وِعندَما أَمروُهم الُخروَج باسِم َس َطردَ الّشياطيِن والجاّنِ
ن  ا فَم ولَُس أيًض ِرُف ب ا أع ى َكم ِرُف عيس ي أع ٌي: "إنّن م ِجنّ اَل لُه ا)، ق علين

ُجِل الّذي تَلَبََّسهُ وأشبَعَُهم َضربًا،  16أنتُم؟!"  ثُمَّ َهَجَم عليِهم الِجنِّيُّ ِمن ِخالِل الرَّ
ّث األخبار بسرعة كانت أفاسوس مدينةً تجارية كبيرة، وعاصمة مقاطعة آسيا ومنها تُبَ   )٢(                                                                                                                                                                                            

 فائقة، وكان بولس يقوم بتدريب الناس للدعوة وإرسالهم إلى كّل أنحاء المنطقة. 
كان االعتقاد سائدًا أّن األحبار اليهود يملكون قّوة عظيمة في عالم السحر، لكونهم يعلمون   )٣( 

 أسماء الكائنات الغيبية، وخاصةً أسماء اإلله األعظم.
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ادَُهم.  أل أجس راُح تَم راةً والِج وا بأنفُِسِهم ُع َل  17فما كاَن ِمنُهم إالّ أن فَرُّ وَوَص
ابوَن ذِلَك الَخبَُر إلى َسمعِ َجميعِ أهالي أَفاسوَس يَهودًا وَغيَر يَهوٍد، فَجعَلَُه م يَه ا).  الُمهُ علين ى (س يِّدنا عيس أِن َس ن ش وَن ِم ذا  19- 18ويُعل ّلِ ه ى ُك افةً إل وإض

انوا  ذيَن ك َن الّ نُهم، ِم دَدٌ ِم َع َع اِمِهم، فَجَم ؤمنيَن بآث َن الُم ٌر ِم َرَف َكثي اعتَ
َغ ثََم د بَلَ إل. وق اَم الَم ا أم ذَُهم وأحَرقوه بَُهم وتَعاوي حَر ُكتُ ِذِه يُماِرسوَن الّسِ ُن ه

يِّة. ذَت  20 )٤(الُكتُِب ما يُقارُب الَخمسيَن ألفًا ِمَن العُملِة النَّقديِّة الِفض ذا، أَخ وهك
ارا  21 ِرسالةُ عيسى (سالُمهُ علينا) باالنتِشاِر على نِطاٍق واسعٍ وأَخذَت تَزدادُ قّوةً. دِس، م ى القُ هَ إل َر بولُُس، بَعدَ ذِلَك، أن يَتََوجَّ ماِل ثُمَّ قَرَّ ي ِش دونيا ف بَمق

يَّ  )٥(اليُوناِن ثُمَّ بأَخائيَِة في َجنوبِها، دِس، عل ى القُ ابي إل دَ ذَه وُل: "بَع وكاَن يَق
تُُس  22زيارةُ روما أيًضا".  اوي وأَرْس ا تيموت اِعِديِه ُهم ن ُمس يِن ِم َل اثن وأرَس

 إلى َمقدونيا. أّما هو فَمَكَث فَترةً في ِجواِر َمدينِة أفاسوَس.
 أفاسوس في حداثاأل

ى  23 ِة عيس دَّ َجماع رةً ِض في ذِلَك الَوقِت أثاَر الَوثَنيّوَن بهِذِه الَمدينِة فِتنةً َكبي
ُمهُ  24(سالُمهُ علينا)،  اَك صائٌغ اس اَن ُهن ِو: ك ذا النَّح ى ه وقد َجرى األمُر عل

و ِديِمتْري، يَقوُم بِتَشكيِل نَماِذَج فِضيٍّة ِلَمعبِد اإللهة أرطاِميَس ف ِة، وه ي الَمدين
ًرا،  ا َوفي اِل ِربًح ى العُّم ِه وعل اَل  25َعَمٌل يَدُرُّ علي ؤالِء العُّم ا ه تَدعى يوًم فاس

ى  دُ عل ا نَعتَِم وَن أنَّن تُم تَعِرف وآَخريَن ِمن ُمساِعديِهم وقاَل لُهم: "أيُّها الّسادةُ، أن
ا،  ٍر لن ناعِة كَمورِد ِرزٍق َوفي مِ  26هذِه الّصِ تُم وَس د رأي دَدٌ وق َع َع َف اقتَنَ عتُم َكي

ِه إّن  لَّلُهم بَقوِل َف َض ذا، وَكي َكبيٌر ِمن أهِل أفاُسوَس وَمن َحولَها بَكالِم بولَُس ه
فنَحُن أصحاَب هِذِه  27ما يَصنَعُهُ النّاُس ِمن أصناٍم لَيَست بآلَهٍة على اإلطالِق! 

اِس  لَّ ازدراِء النّ تَكوُن َمَح ا س ة الِمهنِة في َخَطٍر ألنّه دَ اإلله َوأُ أّن َمعب ، واألس
ِذِه  الي ه ودةُ أه ي َمعب العَظيمِة أرطاميَس سيَفِقدُ احتِراَم النّاِس، وأرطاميُس ه
لسحرية توضع في اسطوانات دائرية صغيرة أو مدالّت وتتّخذ تعويذات. كانت الكتابات ا  )٤(                                                                                                                                                                                            

 وتعادل قيمة هذه الكتب التي أحرقت أْجَر خمسين ألف يوم عمٍل لعامٍل عادي. 
عاد بولس لزيارة مجموعات المؤمنين في هذه المناطق حيث نشر رسالة السيد المسيح   )٥( 

ة كان جمع التبّرعات من المؤمنين في اليونان خالل رحلته األولى. وأحد أسباب هذه الزيار
 لمساعدة المؤمنين الفقراء في منطقة يهوذا.
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الَِم!" اُل  28 )٦(الِمنطقِة ُكلِّها ولها ُعبّادُها في َجميعِ أنحاِء الع ِمَع العُّم دَما َس وِعن
رُ  ذوا يَص ديدٌ، وأَخ ٌب َش ابَُهم َغَض ديَث، انت ذا الَح ت ه ائليَن: "عاَش خوَن ق

وَس!"  الي أفاس ةُ أه اميُس إله عِ  29أرط ي َجمي ِطراُب ف رى االض ا أن َس وم
ِة،  حل ِذِه الّرِ ي ه ولَس ف ْي بُ ى َرفيقَ ُهم عل أرجاِء تِلَك الَمدينِة، حتّى قَبََض بَعُض

ى  ٍد إل ٍل واِح جِ وُهما غايُُس وأَِرْستَْركي الَمقدونيّاِن، ُمندَفِعيَن انِدفاَعةَ َرُج دَرَّ ُم
وهُ،  30الَمدينِة.  ؤِمنيَن َمنَع وأرادَ بولُُس ُمواَجهةَ الَجماهيِر الُمحتَِشدَةِ، إالّ أّن الُم دََم  31 هُ َع ِة، يَرجونَ َك الِوالي ؤوِلي تِل ن َمس دقائِِه ِم ُض أص ِه بَع َل إلي وأرَس

جِ.  دَرَّ ى الُم ِه إل ِه ِر بتََوجُّ ِه للَخَط ريِض نَفِس ادَِت الفَو 32تَع ودَ، وس ى الُحش ض
رى، ألّن  ِن األُخ ُف َع اراٍت تَختَِل ُف بِعب ٍة تَهتِ لُّ فِئ الى، ُك راُخ يَتَع ذَ الصُّ وأَخ

ُمهُ  33أكثََرُهم كانوا يَجَهلوَن َسبََب احتِشاِدِهم.  دَُهم واس ودُ أَح وكاَن أن دَفََع اليَه
وِد. ف ُل للُحش ا يَحُص َح م ِة ويَُوّضِ م ي الُمقَدِّ َف ف ِدِه اسكندَُر ليَِق َكندَُر بيَ اَر إس أش

هُ  ا يَقول وِد بم َح لُهم أنّهُ ال ِصلةَ لليَه للُحضوِر ليَهدَؤوا، ألنّهُ كاَن يُريدُ أن يَُوّضِ
وَن:  34بُولُس.  ُع يَهتِف ، أَخذَ الَجمي وِعندَما أدَرَك الحاِضروَن أّن إسَكندََر يَهوديٌّ

َردِّ  35 )٧("عاَشت أرطاميُس إلهةُ أفاسوس!" وا يُ ى وَظلّ اَعتيِن، إل َك ِلس دوَن ذِل
وَس!  َل َرئيُس َمجِلِس الَمدينِة إلى تَهِدئَِة الُحضوِر قائِالً: "يا أهَل أفاُس أن تََوصَّ
ِة  اميَس اإلله ِد أرط ةُ لَمعب ي الحاِرس ِذِه ه دينتَُكم ه أّن َم ٍم ب إّن الَجميَع على ِعل

ماِء!  َن السَّ ابِِط ِم ا اله ةُ تِمثاِله ِة وحاِرس هُ،  36العَظيم الَف َحولَ ذا ال ِخ وه
روا.  م  37فاهدَؤوا وتَعَقَّلُوا وال تَتَهوَّ ا ل َم أنُّهم ُجلَيِن َرغ رَّ ذيِن ال رتُم ه د أحَض لق

ا.  را به م يَكفُ ن  38يَنتَِهكا ُحرمةَ َمعبِد أرطاميَس ول كوى ِم دُ َش ت تُوَج إن كانَ ف
ُم والقُضاةُ لهِذِه الَمسألِة، وما قِبَِل ِديِمتري وأهِل ِمهنتِِه ِضدَّ أَحٍد، فُهناَك الَمحاكِ 

ا  39عليِهم ِسوى االلتِجاِء إليِهم،  ُر فيه ا النََّظ وإن كاَن ِمن َشكًوى أُخرى، فعَلين
ؤوَن  40ِمن ِخالِل اجتِماعِ الَمجِلِس َحَسَب القانوِن.  إنُّكم بَطريقَتُِكم هِذِه الّتي تَلَج

ضوَن َمدينتَنا لَخَطِر اتّهامِ  ةٌ  إليها، تُعَّرِ ا ُحجَّ يَس لن تَِن، فلَ وماِن لنا بإثارةِ الِف الرُّ
منطقة من حوض البحر  33كان تمثال أرطاميس في أفاسوس يُعبَد في ما ال يقّل عن   )٦(                                                                                                                                                                                            

 األبيض المتوسط. وكانت أرطاميس إلهةً مشهورة في القديم.
ال يؤمنون بآلهتهم، لذلك ربّما شعروا أّن إسكندر واليهود كان الوثنيّون يعلمون أّن اليهود   )٧( 

 اآلخرين كانوا بطريقٍة ما متوّرطين في الحوادث التي سّببت االضطراب في المدينة.
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ِذِه الُحشوِد". اعِ ه ِر اجتِم ذَِت  41 )٨(في تَبري ذا، أَخ ِه ه ن َكالِم ِه ِم دَ انتهائِ وِعن
 الُحشودُ تَنفَضُّ ِمن تََجمُهِرها شيئًا فَشيئًا.

20 
 الفصل العشرون

 واليونان مقدونيا في
ِطراباِت، 1 اِء االض دَ انتِه م،  وبَع دُّ أزَرُه ؤِمنيَن يَُش ى الم ولُُس إل َل ب أرَس

ُعُهم ُمغاِدًرا إلى ِمنطقِة َمقدونيا.  عًا  2ويَُودِّ ّجِ ا ُمَش عِ أرجائِه وأَخذَ يَتَنَقُّل في َجمي
اَء  3الُمؤِمنيَن. حتَّى َوَصَل أخيًرا إلى اليونان،  وأقاَم فيها ُمدَّةَ ثالثة أشُهٍر. وأثن

ى ُسوريا، كاَن اليَهودُ يَتآمروَن على قَتِلِه. وَوَصَل ذِلَك إلى استِعداِدِه لإلبحاِر إل
دونيا،  ى َمق ودةِ إل ى العَ ٍذ عل َزَم ِحينَئ ي  6- 4َسمِعِه، فعَ انوا ف ن ك َض َم ًرا بَع آِم

ة،  ن بيريّ َس ِم رُّ ُن بِ وباتَُر ب م: س ْرواَس وُه اِء تَ ى مين اِر إل حبَتِِه باإلبح ُص
اَن وأَِرْستَْركي وَسكوْندُُس  اوي. وك ِة، وتيموت ن دَرب ِمن تَسالونكي، وغايُُس ِم

ولقد َظلَّ إلى جانبِِه بَعُض الُمؤِمنيَن  )٩(َمعَهُ ِمن ُمقاطعِة آسيا طيخي وَطريفي،
ر،  )١(الّذيَن رافَقوهُ إلى َمقدونيا بَرا، ُوصوالً إلى َمدينِة فيليبّي. وبَعدَ ِعيِد الفَطي

ِحقوا ببَقيَِّة الُمؤمنيَن الّذيَن كانوا قد َوَصلوا قَبلَُهم إلى َرَكبوا على َمتِن َسفينٍة ولَ 
 ميناِء تَْرواس، َحيُث َمَكثوا َسبعةَ أيّاٍم.

 
أعطت اإلمبراطورية الرومانية امتيازاٍت خاصة لمدينة أفاسوس فأصبحت مدينةً حّرة تملك   )٨(                                                                                                                                                                                            

تفظوا بحّق إلغاء هذه االمتيازات في حال نشوب أي مجلس شيوخ خاٍص فيها، ولكّن الرومان اح
 شغب، كما حصل في مدٍن أخرى.

رافق رجاٌل بولس لحماية المال الذي جمعه المؤمنون غير اليهود من مدن فيليبّي   )٩( 
وتسالونكي وكورنتوس إلرساله إلى المؤمنين المعوزين في القدس. وقد أرادوا بهذه الرفقة أيًضا 

وصول المال إلى أصحابه. وكان الهدف من إرسال هذه الِهبة المالية هو إعطاء  أن يتيقّنوا من
 البرهان على وحدة أتباع سيدنا عيسى اليهود وغير اليهود. 

 تدوم مدّة عيد الفطير أسبوعا من االحتفاالت، التي تُقام في الربيع، بعد عيد الفصح مباشرةً.   )١( 
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 الموت من يعود افتيخي
ذكارّي  7 اِء التِّ اُوِل العَش هُ لتَن ن َمعَ ولُُس وَم َع ب ِد، اجتََم وِم األَح ي ي وف

اِوُر ُمستَحِضريَن ِذكرى عيسى (سالُمهُ علينا) في ذلِ  ولُُس يُح ذَ ب َك اليوِم. وأَخ
اَن  هُ ك وار ألنّ َك الِح َع ذل تَطيُع قَط الُمجتَِمعيَن حتّى ُمنتََصِف اللَّيِل وما كاَن يَس

الي.  وِم التّ ي الي فََر ف وي السَّ ُع  8يَن ُث يَجتَِم وّيِ َحي ابِق العُل ي الّط اَن ف وك
اَك  َجعَلَت َجوَّ  9الُمؤِمنوَن قَناديُل َزيتيّةٌ َكثيرةٌ  اَن ُهن دُّخاِن، وك ا بال الغُرفِة َمليئً

ولُس  َل ب ا واَص اُس بَينَم هُ النُّع د َغلَبَ ذةِ، وق شابٌّ اسُمهُ أَْفتِيخي يَجِلُس ِعندَ النّافِ
َن  ا ِم قوِطِه أرًض ٍر. فناَم أفتيخي َنوًما َعميقًا تََسبََّب في ُس َحديثَهُ إلى َوقٍت ُمتَأّخِ

نُهُ  10الّطابِق الثّالِث، فماَت.  ِه يَحتَِض ى علي ِه وانَحن يِن إلي ي الح ولُُس ف َزَل ب فنَ
 "! يٌّ ابَّ ح وا، إّن الّش هُ: "ال تَقلَق ن َحولَ ائالً ِلَم ِة  11ق ى الغُرف ِعدوا إل مَّ َص ثُ

ا).  يِِّدنا عيسى (سالُمهُ علين ِذكرى َس اًرا ل ذكارّي استِحَض اَء التّ وتَناَولوا العَش
ابُِع َكالَمهُ َمَع الُمؤِمنيَن إلى ُطلوعِ الفَجِر ثُمَّ غادََرهم. وعادَ بولُُس، بَعدَ ذلَك، يُت ُهم  12 دأت نُفوُس دَ أن َه ا، بَع ِه حي ى بَيتِ َحبوهُ إل أّما بالنِّسبِة إلى أَفتيخي، فقَد َص

 واطمأنَت بأّن الّشابَّ قد عادَت إليِه الَحياةُ.
 أفاسوس في المؤمنين لقادة بولس وداع

َر بولُ  13 ن  )٢(ُس الوصوَل إلى ميناِء أّسوَس َسيًرا على األقداِم،وقَرَّ َب ِم وَطلَ
حلةَ َمعًا َصوَب القُدِس. فَصِعدوا  وَس  14على َمتِن السَّفينِة وفَعَلوا َكما َطلََب ِمنُهم. ِرفاقِِه اإلبحاَر إلى ُهناَك لُمالقاتِِه، ِليُتابِعوا الّرِ ى أّس ولَس إل وِل بُ دَ وص وِعن

والي  15فاقِِه ليُبِحروا َمعًا إلى ميناِء ِمتِْليَن. انَضمَّ إلى رِ  ّم ثُمَّ انَطلَقوا في اليوِم الَم اموَس، ثُ رةَ س ِث َجزي وِم الثّال ي الي لوا ف وَس، وَوَص رةَ ِخيُ اِوزيَن َجزي ُمتَج
د  16أخيًرا في اليوِم الّرابعِ َوَضعوا َمراسيَُهم في ميناِء ِميليتَُس.  ولُُس ق اَن ب وك

َر  َن قَرَّ ِد ِم اِء الَمزي ي قَض ةُ ف غب ِه الرَّ ن لَدَي م تَُك هُ ل وَس ألنّ ِة أفاس اُوَز َمدين تَج
ِد  وِل ِعي َل ُحل دِس قَب ى القُ َل إل دُ أن يَِص اَن يُري ِة، إذ ك َك الِمنطق ي تِل ِت ف الَوق
برا وليس بحًرا إذ لم تكن تتطلّب وقتا طويال مشيا على كانت المسافات الصغيرة تُقطع   )٢(                                                                                                                                                                                            
األقدام، خاصةً أّن السفن كانت تنتظر العابرين في المرافئ. كما كانت السفرات بحًرا ُمْكِلفة أكثر 

 من الَمْشي على األقدام.
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يوخَ  17 )٣(الَخمسيَن إن تََمكََّن ِمن ذلك. ولُُس ُش وَس،  وبَعدَ النُّزوِل في ِميليتَُس، استَدعى ب ي أفاس ؤِمنيَن ف الُم اُملي  18 ةَ تَع دومي، َطريق ذُ قُ وَن، ُمن تُم تَعلَم واني، أن ا إخ ائِالً: "ي اطبَُهم ق وَخ
ِة،  ِذِه الِمنطق ي ه َنُكم ف يتُها بَي ي أمَض رةِ الّت واَل الفَت ِدُم  19َمَعُكم َط ُت أخ د ُكن فق

ثيرةٍ، َرغَم ُكّلِ ما أصابَني َسيِّدَنا عيسى (سالُمهُ علينا) بُكّلِ تَواُضعٍ وبِدُموعٍ كَ 
م،  20ِمن ِمَحٍن َمصدَُرها َمكائِدُ اليَهوِد.  وتَعلَموَن أنّي لم أمنَع عنُكم ما فيِه نَفعُُك

ى داٍر،  ن داٍر إل ك ِم ي ذل تَِقالً ف ا، ُمن ًحا ُمعَلًِّم م ناِص ُس َمعَُك ُت أجِل ي ُكن اِن أُناِشدُ الَجميَع، اليَهودَ وَغيَر اليَهودِ  21إذ أنّن ى اإليم ، أن يَعودوا إلى هللاِ تائِبيَن وإل
يَن.  ا) ُمنيب الُمهُ علين ى (س يِِّدنا عيس دِس  22بَس ى القُ هُ إل إنّني أتََوجَّ ا اآلَن ف وأّم

إالّ أّن تَحذيًرا ِمن ُروحِ هللاِ  23بَوحيٍ ِمن ُروحِ هللاِ، وال أعلُم ما سأالقيِه ُهناَك، 
َررُت  ٍة َم ّلِ َمدين ي ُك أتيني ف ي ي جَن ف اِعَب والّسِ أّن الَمص ي ب ي َطِريق ا ف به

ى  24انتِظاري.  ى عل ِل الُملق اِم العََم ام إتم يئًا أم اوي َش اتي ال تُس وأُعِلُن أّن َحي
ا)، وهي أن أُزفَّ  عاتقي والدَّعوةِ الّتي َكلّفَني بها َموالي عيسى (سالُمهُ علين

د 25 لُهُم البُشرى بفَضِل هللاِ عليِهم ولُطِفِه. ن  لق م ل يٍن أنَُّك ى يَق ا عل ودةِ، وأن ِة هللاِ الَموع اِم َمملك ا بقي تُُكم َجميعً أعلَم
وِم،  دَ اليَ ي بَع ا  26تََرون ا أن دُُكم فم لَّ أَح هُ إن َض وةُ أنّ ا اإلخ ُركم أيُّه ذا أُخبِ ِله
هُ  27بَِمسؤوٍل عن ذلك،  يُكم فِعلُ ُب عل ا يَِج لَّ م م ُك ي إبالِغُك ْر ف م أُقَّصِ ي ل ألنَّن

ا  28َمرضاةِ هللاِ. ل تأَمنَُكم هللاُ عليه ي اس ة الّت عي ى الرَّ فحافِظوا على أنفُِسُكم وعل
َل هللاُ  ي َجعَ ِ الّت ا ؤِمنيَن ب ا)، بِروِحِه تَقَدََّس وتَعالى، وقوموا بِرعايِة َجماعاِت الُم الُمهُ علين ى (س ِه عيَس داَءها دََم َحبيبِ يُكم  29فِ يَهُجُم عل هُ س وا أنّ دَ واعلَم بَع عية،  ئاِب الُمفتَِرسِة الَ يُشِفقوَن على الرَّ وسيَلَجأُ بَعُضُكم  30َرحيلي دَّجالوَن َكالذِّ

ذاِر  31إلى الَكِذِب والِغّشِ وتَشويِه الحّقِ لَيجعََل الُمؤِمنيَن يَمضوَن في إثِرِه.  فَح
ن رِ  نَواٍت َع الِث س دى ثَ ى َم ف عل م أتََوقّ ي ل ذَّكروا أنّ َك، وتَ ن ذِل ايَتِكم ِم ع

 َجميعًا، بالنَّصيحِة والدُّموعِ لَيالً نَهاًرا".
كان بولس مستعجال للوصول إلى القدس قبل حلول العيد، إذ يتجّمع هناك عدد كبير من   )٣(                                                                                                                                                                                            

لحجاج، وتقدَّم الهبات الكبيرة للفقراء من اليهود وهو ما يحدث فيهم تأثيرا فائقا، مبرهنا على ا
 وحدة المؤمنين بالسيد المسيح، يهودا وغير يهود. 
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ِلِه  32 الِة بفَض س ِة الّرِ ِة هللاِ وبِِحماي ُرُككم بِرعاي اِرقُكم وأت ا أُف ا أن "واآلن ه
ى  لوَن عل انُِكم وتَحُص ى إيم تَثبُتوَن عل الِة فَس س ِذِه الّرِ تُم به إن َعِمل الى، ف تَع

ى  33هللاِ الّصالحيَن.  نَصيبُِكم باعتِباِرُكم ِمن ِعبادِ  دَيَّ أدن ن لَ م يَُك هُ ل واعلَموا أنّ
ِدُكم،  اِب أَح بُِكم أو ثي تِكم أو ذََه ي فِضَّ ٍة ف دَيَّ  34َرغب دِّ يَ ى َك دُت عل ِد اعتََم فق
اقي،  ن ِرف َل َمعاشي وَمعاَش َمن َمعي ِم هُ  35ألَُحّصِ َف نَُوّجِ م َكي ُت لُك د بَيّنَ ولق

اَل: ُجهودَنا لُمساعدةِ الُمح تاجيَن. وتَذَّكُروا يا أحبابي َكِلماِت َسيِِّدنا عيسى، إذ ق
ولَُس،  36 )٤("السَّعادةُ في العَطاِء أعَظُم ِمنها في األْخِذ". ِل ب ن أج عوا ِم رَّ ِ وتََض ُع  َع الَجمي وِعندَما أنهى بولُُس َكالَمهُ، َرَك هُ،  37 هُ ويُقَبِّلونَ دَؤوا يُعانِقونَ عوٌر  38ثُّم أجَهَش الَجميُع بالبُكاِء وبَ م ُش د تََملَّكُه وق

 بالُحزِن، ألنُّهم لن يََروا ُمحيّاهُ ثانيةً، ثُمَّ أوَصلوهُ إلى السَّفينِة وَودَّعوهُ.
21 

 الفصل الحادي والعشرون
 القدس إلى

وا  1 م وَس، يَمَّ ِة أفاس ي َمدين ؤمنيَن ف ادةَ الُم هُ ق ولُُس وِرفاقُ َرَك ب دَ أن تَ ِه بَع هةً  2إلى َجزيرةِ ُرودَُس وِمنها إلى ميناِء باتَرا، بَِسفينتِِهم َشطَر َجزيرةِ قُوَش َحيُث قاموا في اليَوِم التّالي ِمن ُوصوِلِهم بالتََّوجُّ إلى وُهناَك َوَجدوا َسفينةً ُمتََوّجِ
ا.  ِعدوا إليه ة فَص ن  3بِالِد فينيِقي ُرَص َع رةُ قُب م َجزي دَت لُه اِرِهم بَ الَل إبح وِخ

اِء  ي ِمين فينةُ ف ِت السَّ ُث َرَس وريا َحي ِشماِلِهم، ثُمَّ تابَعوا َسفََرُهم ُمتَِّجهيَن إلى ُس
اَك،  ا ُهن ت ُحمولتَه وَر وأفَرَغ ِذهِ  4ُص ي ه دوا ف حابُهُ فَوَج ولُُس وأص َزَل ب  فنَ

الَمدينِة َجماعةً ِمن أتباعِ عيسى (سالُمهُ علينا). فأقاموا ِعندَُهم َسبعةَ أيّاٍم كانوا 
ن روحِ  َوحيٍ ِم وا ب م َعِلم هَ إلى القُدِس ألنُّه أثناَءها يَطلُبوَن ِمن بولَُس أالّ يَتََوجَّ

اَك.  ادَروا الم 5هللاِ أنّهُ سيُالقي األذى ُهن ارةِ، غ ي اِء الّزِ دَ انتِه ابَعوا وبَع اَن وت َك
كان مجتمع الطبقة الراقية، والفالسفة يحتقرون العمل اليدوي، وكان معظم الفالسفة   )٤(                                                                                                                                                                                            

أو يمارسون التعليم أو يْستْجدون. وقد كان بولس  يحاولون الحصول على المال من األغنياء
 ومساعدوه يمنحون المال للفقراء ليبّينوا أّن دعوتهم صادقة. 
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َع  ا م ا) َجميعً الُمهُ علين يحِ (س اعُ الَمس م أتب ي َوداِعه اَن ف د ك اَرُهم وق إبح
الةِ،  ا للصَّ وا َجميعً اطئ َرَكع ى الّش وِلِهم إل دَ ُوص ائالتِِهم. وعن مَّ َودََّع  6ع ثُ

ى  هُ عل ولُُس وِرفاقُ ِعدَ ب هَ ُكلُّ واِحٍد إلى ِوجهتِِه. وَص تِن بَعُضُهم بَعًضا وتََوجَّ َم
ا، 7السَّفينِة  وَب َعّك فَِرِهم َص َق َس ابَعوا َطري ا  )٥(وت وا فيه دَ ُوصوِلِهم نََزل وِعن

وٍم.  دّةَ ي دَُهم ُم ِة ِعن يِهم واإلقام ريّة ا 8لُمالقاةِ َجماعِة الُمؤمنيَن ُهناَك وإلقاِء السَّالِم عل ِة قَيص ى َمدين والً إل تَُهم ُوص لوا ُمِهّم الي واَص وِم التّ وا وفي اليَ ي نََزل لّت
اَرُهم  ذيَن اخت بعِة الّ اِل السَّ ج ِد الّرِ َب، أَح ِة فيلي دَ الدّاِعي اموا ِعن ا وأق فيه

اٍت  9الَحواريّوَن لتَوِزيعِ الُمَؤِن على األراِمِل.  اٍت عاِزب ةُ بَن وكاَن ِلفيليَب أربَع
يا 10يَتََمتّعَن بَكراماِت النُّبوءة.  ي ِض ن وبَعدَ ُمِضّيِ ِعدَّةِ أيّاٍم ف ِدَم ِم َب، قَ فِة فيلي

ابوُس،  ُمهُ أَغ وَءةِ اس ةُ النُّب هُ َكرام ٌل ل وذا َرُج ِة يَه ولَُس  11ِمنطق ى ب هَ إل تََوجَّ
ن  ٌي ِم َزَل َوح اَل: "نَ ِه وق وِرفاقِِه، وأَخذَ ِحزاَم بولَُس، ثُمَّ قَيّدَ يَديِه وقَدََميِه بنَفِس

ُت، ُروحِ هللاِ أّن اليَهودَ سيَقوموَن بتَقييِد صاحِ  ِب هذا الِحزاِم في القُدِس َكما فَعَل
افوُهم  12ثُمَّ يَُسلِّمونَهُ إلى األجانِِب".  ِن استَض ولَُس وَم وِعندَما َسِمَع أصحاُب ب

دِس.  ى القُ ذَهَب إل ليَن أالّ يَ س ِه ُمتَوَّ وا إلي ه الَم، تََوجَّ ذا الَك ؤِمنيَن ه َن الُم ط، فأجابَُهم قائالً: "ِلَم تُثيروَن أشجان 13ِم ا)". ي ببُكاِئُكم؟ إنّي على استِعداٍد ال للقَيِد فق دَ  14بل للَموِت أيًضا في القُدِس في َسبيِل َموالي عيسى (سالُمهُ علين وِعن
ى،  يِّدُنا عيس دُهُ َس ا يُري ذا م اَن ه الوا: "إن ك ِه، ق ن إقناِع العَجِز ع ِهم ب إحساِس

هُ أمَرُهم استِعدادًا لُمتابَعِة ِرحلتِِهم إلى وَحَزَم بولُُس وأصحابُ  15فلتُنَفَّْذ إرادَتُهُ!" 
وانَضمَّ إليِهم َجماعةٌ ِمَن الُمؤمنيَن ِمن قَيصريّة وتََوّجهوا َجميعًا إلى  16القُدِس، 

ِل  ؤِمنيَن األوائِ دُ الُم ِد، وأَح يُّ الَموِل وديٌّ قُبُرِص ٌل يَه و َرُج وَن، وه داِر َمناس
 هُ.بالّسيِِّد الَمسيحِ، ليُقيموا ِعندَ 

 القدس في
ي  17 اَن ف دِس، ك ى القُ ِه إل ولَُس وِرفاقِ وِل ب دَ ُوص الي، ِعن وِم التّ ي الي وف

رارةٍ.  م بَِح وا بِِه ب ذيَن َرحَّ ِد،  18استِقباِلهم ُهناَك إخوانُُهم في اإليماِن الّ ي الغَ وف
 كانت مدينة عّكا معروفة أيًضا باسم بتولمايس.  )٥(                                                                                                                                                                                            
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هوا لِزيارةِ يَعقوَب، ولُس  19وكاَن قادةُ الُمؤمنيَن ُمجتَِمعيَن ِعندَهُ.  )٦(تََوجَّ فَسلََّم ب
عليِهم وأخبََرُهم بتَفاصيِل ما قاَم بِِه ِمن أعماٍل بفَضِل هللاِ أثناَء نَشِر دَعَوتِِه بَيَن 

وِعندَما َسِمعوا بذِلَك، َكبَّروا هللاَ ُمَسبِّحيَن، ثُمَّ قالوا لهُ: "أيُّها  20سائِر الشُّعوِب. 
د األُخ، أنَت تَعلَُم أّن ِمَن بَيَن اليَهوِد َمن آ ا). وق الُمهُ علين َمَن بَسيِِّدنا عيسى (س

وراةِ،  بوَن للتَّ نُّهم ُمتَعَّصِ دَدُُهم اآلالَف، ولك ماِعِهم  21بَلََغ َع ى أس َل إل د َوَص وق
اليِم  ةَ تَع طين ُمخالف ارَج فِلَس َوثنيِّيَن خ يَن ال اِكثيَن ب وِد الم َن اليَه َت ِم َك َطلَب أنّ

ا َع ى، وُخصوًص يِِّدنا موس وراةِ َس عبِنا. تَ اداِت َش اعِ ع م واتّب اِن أوالِدِه دََم ِخت اِعلوَن! 22 ُن ف اذا نَح ا، فم ى ُهن دوِمَك إل ِر قُ َمعوَن بَخبَ أنُّهم سيَس كَّ ب ا،  23 )٧(وال َش ذٌُر يؤدُّونَه يِهم نُ اٍل عل ةُ ِرج ا أربَع ي: بَينَن ا يل ُحَك بم ا نَنَص ْب  24إنّن فاذَه
ْر واستَِعدَّ لتُشاِركَ  ديِم إليِهم وتََطهَّ ُهم في الشَّعائِر الّتي تَنتَهي بَحلِق ُرؤوِسِهم وتَق

ٍذ  ُع ِعندئِ يَعلَُم الَجمي م إليِهم تَكاليَف الذَّبائحِ، وس ذَبائِحِهم فتَتِمَّ بذلَك نُذُُرُهم، ثُّم قَدِّ
ي  اَء ف ا ج ُل بم َك تَعَم حيحٍ، ألنّ ُر َص اٍر َغي ن أخب مِعِهم ِم ى َس َل إل ا َوَص أّن م

ُم  25التَّوراةِ.  ّرِ وى تَُح يِهم بفَت لنا إل د أرَس ؤِمنيَن، فق َن الُم أّما عن َغيِر اليَهوِد ِم
اِت  وَم الَحيوان ماَء، ولُُح دِّ اِن، وال ِة لألوث رابيِن الُمقَدَّم وِم القَ َل لُُح يِهم أك عل

ا  26الُمنَخنِقِة، وَزواَج الَمحاِرم".  َر َكم فاستَجاَب بولُُس لنَصيحِة إخوانِِه، وتََطهَّ
ِجالَِّت فَ  ي ِس هَ إلى الَحَرِم الشَّريِف، ُمعِلنًا َرسِميًا ف جاُل األربَعةُ، ثُمَّ تََوجَّ ديِم عََل الّرِ َن تَق ذوِرهم، وَزَم ِة بنُ عائِر الخاّص اِل للّش ج اِء أداِء الّرِ اريَخ انتِه َرِم ت الَح

 )٨(القَرابيِن عن ُكّلٍ ِمنُهم.
كان يعقوب أخا سيدنا عيسى أحد قادة المؤمنين في القدس. ويبدو أن بطرس وغيره من   )٦(                                                                                                                                                                                            

ر الباقين كانوا قد تركوا القدس في هذه الفترة، حين قدّم بولس ورفاقه الحواريين االثني عش
هبات المؤمنين غير اليهود للمؤمنين اليهود الفقراء في القدس، حسب ما جاء في سيرة 

 .17: 24الحواريين 
قَبِل المؤمنون اليهود وقادتهم عمل بولس بين غير اليهود، ولكنّهم واجهوا مشكلةً. ففي ذلك   )٧(  لوقت، كان الشعور القومي اليهودي ينمو وكانت مقاومة المتشددين اليهود الشديدة لالختالط ا

 باألجانب تزداد. ولذلك احتاج بولس أن يبرهن على التزامه بميراثه اليهودي وبالتقاليد.
اقترح شيوخ جماعة المؤمنين في القدس أن يشترك بولس في النذور مع هؤالء الرجال   )٨( 

ته من تَُهِم التخلّي عن اليهود وتقاليدهم. وعند انتهاء نذورهم، كان باستطاعته دفع ألجل حماي
ثمن الذبائح المفروضة في التوراة. ولالنضمام إلى أصحاب النذور، كان على بولس أن يتطّهر 

أيًضا ألنه عاد من أراٍض غريبة وهكذا اعتبروه غير طاهر وغير مؤهَّل لالشتراك في هذه 
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 بولس على القبض
وِد  27 ُض اليَه وِعندَما أوَشَكت َشعائُر تَطهيِر بولَُس على االنِقضاِء، شاَهدَ بَع

اَك  اِس ُهن ارةِ النّ اموا بإث ِت هللاِ، فق َرِم بي ي َح و ف ولَُس وه يا ب ِة آس ن ُمقاطع ِم
وُم  28ِضدَّهُ، فأمَسكوا بِِه  ذي يَق ُجُل الّ صاِرخيَن: "إلينا يا بَني يَعقوَب! هوذا الرَّ

اِن بتَعليِم  ذا الَمك دَّ ه ا وِض دَّ تَوراتِن عبِنا وِض النّاِس في ُكّلِ َمكاٍن أُموًرا ِضدَّ َش
ذا  ًسا قُدسيّةَ ه الُمقَدَّس! واألسوأ أنّهُ َسَمَح لألغراِب بدُخوِل َحَرِم بَيِت هللا، ُمنَّجِ

ِر ولقد ذََكروا ذِلَك ألنُّهم شاَهدوهُ في أنحاِء الَمدينِة ِرفقةَ َرُج 29الَمكاِن!"  ٍل َغي
ى  دُّخوِل إل هُ بال َمَح ل ولَُس َس وا أّن ب ي، فَظنّ دعى َطريف وَس يُ ريِف.يَهودّي ِمن أفاس َرِم الشَّ ي الَح ِب ف ى األجان ِة عل م ةُ،  30 )٩(األماكِن الُمَحرَّ ِت الَمدين وهاَج

دَما أمَس كوا وأَخذَ النّاُس يَندَفِعوَن ِمن ُكّلِ األنحاِء إلى َمكاِن ُوجوِد بولَُس، وِعن
اِل.  ي الح واُب ف ِت األب ريِف، وأُغِلقَ َرِم الشَّ ارجِ الَح ي  31بِِه، أَخذوا يَُجّرونَهُ إلى خ اِن الّت ِة الهيَج ة بحال ومانيّ وِد إل 32تَجتاُح القُدِس، وبَينَما كانوا يُحاولوَن قَتلَهُ، َعِلَم قائدُ الَكتيبِة الرُّ بّاِط والُجن ودُ.فأَسَرَع َمَع َعدٍَد ِمَن الضُّ ُث الُحش  )١(ى َحي
ولَُس.  رِب ب ن َض وا ع وِدِه، تََوقّف َع ُجن ِد َم ذا  33وِعندَما رأِت هِذِه الُحشودُ قُدوَم القائ ن ه ؤاِل: "َم ادََر بالسُّ ُجُل وما األفعاُل الّشائنةُ الّتي ارتََكبَها؟" فأقبََل القائدُ وقَبََض عليِه وأَمَر بتَقييِدِه بِسلِسلَتين. وب وِر ف 34الرَّ َن الُحُض اٌت ِم ذَت َجماع أَخ
ن  دَ ِم َع القائ تَصُرُخ هائجةً، ُكلٌّ يَصُرُخ بِعباراٍت تَختَِلُف عن األُخرى، ِمّما َمنَ

ِة.  ى القَلع ولَُس إل ِذ ب َرهُ بأخ ِر. فأصدََر أم وِلِه  35َمعرفِة َحقيقِة األم دَ ُوص وِعن
َطرَّ ا ِة، اض َرِم والقَلع يَن الَح َل بَ لَّم الواِص ِه الُس َك بِ ى ال يَفتِ ِه حتّ ودُ لَحمِل لُجن

وهُ!"  36الُجمهوُر  اِل  37الّذي تَبِعَهُ صاِرًخا: "هيّا لنَقتُْلهُ! اُقتلوهُ، اُقتل اَء إدخ وأثن
اعتبر كل شخص يدفع ثمن الذبائح المطلوبة نيابةً عن شخص آخر عند انتهاء النذور المناسبة. و                                                                                                                                                                                           

 عمالً صالًحا. 
كان يهود مقاطعة آسيا ومدينة أفاسوس تحديدًا يعرفون بولس ونشاطاته. وتهمتهم له كانت   )٩( 

 باطلة، لكنّها استندت على عالقة بولس بالمؤمنين غير اليهود. 
نيا تطّل من الجهة الشمالية الغربية على باحات الحرم الشريف وتحوي كانت قلعة أنطو  )١( 

رجل. وبسبب ارتفاع قلعتهم، كان الجنود قادرين على اإلشراف  600كتيبة رومانية مؤلّفة من 
على ساحات الحرم في حال اندالع شغب، وكانوا سريعي التدّخل من خالل مدارج تربط القلعة 

 بباحة الحرم.



73 
 

َك  َب ِمن أن أطلُ َمُح ب ل تَس ائالً: "ه ِد ق ى القائِ َت إل الُجنوِد بولَُس إلى القَلعِة التَفَ
تَكَ  ة؟َشيئًا؟" فأجابَهُ القائِدُ: "أتَ ذي  38 )٢(لُّم اليُونانيّ ريَّ الّ َت ذاَك الِمص َت أن ألَس

ى  فيَن إل ّرِ ة الُمتََط َن القَتَلَ ِة آالٍف ِم اِد أربَع اَم باقتِي ِة وق ارةِ الِفتن ي إث بَّب ف تََس
وَس،  39 )٣(الصَّحراِء ُمنذُ فَترةٍ؟" فقاَل بولُُس: "إنّما أنا يَهوديٌّ ِمن َمدينِة َطرُس

هور ِة الَمش وِد". الَمدين ِة الُحش ِلَك بُمخاَطب ن فَض ي ِم َمْح ل ة. اس ي ِكيليكيّ ةِ ف اِس باإلنصاِت.  40 ى النّ يًرا إل فأِذَن لهُ القائدُ بذِلَك. فَوقََف بولُُس على السُّلِّم ُمش
 )٤(وِعندَما سادَ الصَّمُت، أَخذَ يُخاِطبُُهم باللُّغة الِعبريِّة.

22 
 الفصل الثّاني والعشرون

 مهورللج بولس خطاب
وِعندَما تَنَبَّهوا إلى  2قاَل بولُُس: "يا إخواني ِمن بَني يَعقوَب، اصغوا إلّي".  1

دوِء. َن الُه دٌ ِم َع َمزي ادَ الَجم ِة س اِطبُُهم بالِعبريّ هُ يُخ ائالً:  3 )٥(أنّ ولُُس ق ابََع ب ي، إالّ فت قُط رأس ، وَطرُسوُس الّتي في ُمقاطعِة ِكيليكيّة هي َمس أّن  "إنّني يَهوديٌّ
ل،  يُخ َغْمالئِي و الشَّ ي ه اَن ُمعَلِّم ِة، وك ِذِه الَمدين وعِ ه ي ُرب ت ف أتي كانَ نَش
ديدَ  ُت َش داتِِهم، وُكن ى ُمعتَق دُّدًا وعل ِر تََش ا األكث اداِت آبائِن ى ع ُت عل ودَرَج
ومان يستخدمون اللغة اليونانية لألعمال اإلدارية والتجارية. وكان معظم سكان كان الر  )٢(                                                                                                                                                                                            

 منطقة القدس ال يعرفون إالّ القليل من اللغة اليونانية، ولكّن بولس كان يجيدها.
كتب المؤرخ الروماني يوسيفوس عن مدّعي النبّوة هذا والذي أتى من مصر وجمع حوله   )٣( 

روماني. وقد هزمه الحاكم فيلكس على رأس الجيش الروماني، ولكنّه أتباعا لإلطاحة بالحكم ال
فّر هاربًا. وفي ذلك الوقت، ظهر الكثير من األصوليّين اليهود الذين استخدموا عمليات القتل 

 لترهيب عمالء الرومان من الشعب اليهودي.
ه أّن الناس اعتبروه عن من الممكن أّن القائد الروماني سمح لبولس بمخاطبة الجمع، ظنا من  )٤( 

 خطإ قائدَ مجموعة اليهود األصوليّين التي ذكرها، وأّن بولس سيوّضح لهم األمر. 
ظّن بعض من هذه الجموع أّن بولس يهودي من خارج فلسطين يعطف على غير اليهود،   )٥( 

ة، توقّفوا وكانوا يخافون من هؤالء ويحتقرونهم. ولكن عندما سمعوه يتكلّم لغتهم العبرية بطالق
 عن الكالم وانتبهوا إليه.
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ِ َكما أنتُم اليَوَم،  ى  4الَحماسِة  رّي إل ى النّاِص اَع عيس ِمّما َجعَلَني أضَطِهدُ أتب
جوِن، دَ  ي السُّ م ف ي بِِه اًء وأُلق االً ونِس يِهم ِرج بُِض عل ُت أق وِت، فُكن ِة الَم والّشاِهدُ على ِصّحِة أقوالي هِذِه َرئيُس األحباِر وَجميُع أعضاِء الَمجِلِس، فقد  5رج

هةً إلى قادةِ اليَهوِد في ِدَمشَق يأذنوَن لي  ضتُُهم على أن يَكتُبوا َرسائَل ُمَوجَّ َحرَّ
ا، عِ  ى فيه اِرِهم إل اِس وإحض ؤالِء النّ ى ه القَبِض عل اَك، ب ى ُهن ابي إل دَ ذَه ن

ُت  6 القُدِس ليَلقَوا ِعقابَُهم. د اقتََرب َق وق ى ِدَمش ي إل ي َطريق ُت ف دَما ُكن وِم، ِعن َك الي وفي َظهيرةِ ذِل
ِمعُت َجعَلَني أسقُُط أرًضا، وسَ  7ِمنها، َسَطَع َحولي فَجأةً نوٌر باِهٌر ِمَن السَّماِء، 

َت  8َصوتًا يُخاِطبُني قائالً: شاوُل! يا شاوُل! ِلَم تَضَطِهدُني؟"  ن أن ُت: "َم فأَجب
يا َسيِّدي؟" فقاَل الصَّوُت:" أنا عيسى النّاصرّي، أنا َمن تَضَطِهدُهُ باضِطهاِدَك 

اعي!"  َق،  10- 9ألتب ْل ِدَمش م واُدُخ اَل: "قُ يِّدي؟" فق ا َس ُل ي اذا أعَم ُت: "وم فقُل
ي ُهنا ن َمع َر َم د أبَص ا". وق َك سيُعَلُِّمَك أَحدُُهم األعماَل الّتي اختَرتَُك للقياِم به

ولم َيُكن باستِطاعتي ُمتابعةُ السَّيِر، فقد أصابَني النُّوُر بالعَمى، فقادَني َمن  11 ذِلَك النُّوَر، إالّ أنُّهم لم يَُميِّزوا َصوَت الُمخاِطِب.
ى دي حتّ َق.  كانوا بِرفقتي ِمن يَ ى ِدَمش لنا إل يٌّ  12َوَص ٌل تَق ابلَني َرُج اَك ق وُهن

وِد،  عِ اليَه راِم َجمي لَّ احتِ اَن َمَح وراةِ، وك اليَم التَّ ِزٌم تَع ا، ُملتَ ُمهُ َحنانيّ ى  13اس ا انَجل ْر!" وحالَم فاقتََرَب ِمنّي وَوقََف بِجانِبي قائالً: "يا أخي شاوُل أبِص
وَن  14العَمى َعن َعينَيَّ رأيتُهُ.  يَن لتَك ا األّول ى (سالُمهُ ثُمَّ قاَل لي: "لقِد اختاَرَك َربُّ آبائِن ى عيس عاِلًما بما يُرضيِه ولتَكوَن أنَت َمن َمنَّ عليِه بُرؤيِة الُمرتَض

رةً،  هُ ُمباش َمَع َكالَم ا)، وِلتَس اِس،  15علين ّلِ النّ يَن ُك التَهُ بَ َن ِرس ُب أن تُعِل فيَِج
ْب  16وتُخبَِرُهم بما رأيَت وما َسِمعََت ِمنهُ!  م واُطلُ َك؟ قُ ي ذِل ئ ف َك تُبِط ا بالُ فم

ْر ِمن ذُنوبَِك!" وٍم، 17 َشفاعةَ َسيِّدنا عيسى (سالُمهُ علينا) واغتَِسْل وتََطهَّ دِس. وذاَت ي ى القُ وري إل ن فَ َرِم  فَرجعَُت ِم ي َح لّي ف ُت أَُص ا ُكن بَينَم اُب،  ي الِحج َع عن ِت هللاِ، ُرفِ ي:  18بي وُل ل ا) يَق الُمهُ علين ى (س ُت عيس ورأي
ي".  اِن ب َك لإليم َك دَعوتَ وا ِمن ن يَتَقَبّل إنُّهم ل دِس، ف ن القُ الُخروجِ ِم ِرْع ب هُ فأَجبُت: "يا َسيِّدي، َكيَف ال، وهؤالِء على ِعلٍم يَقيٍن بأنّن 19"أس ُت أتََوجَّ ي إنّما ُكن

وِعندَما قُتَِل  20إلى بُيوِت الِعبادةِ للقَبِض على الُمؤمنيَن بَِك وَسجنِِهم وَضربِِهم. 



75 
 

ائالً: "اِرَح 21َشهيدَُك اِسَطفاَن ُكنُت ُهناَك وقد َرضيُت عن ذلَك، وُكنُت حاِرًسا لثياِب قتَلَتِِه".  ِر ق ى األم ا) عل الُمهُ علين ى (س ّر عيس دِس! وأَص ن القُ ْل ع
َع  22 سأُرِسلَُك إلى َغيِر اليَهوِد للدَّعوةِ في البِالِد البَعيدةِ!" وِد، قََط ِر اليَه وةِ َغي ن دَع اِت ع ِذِه الَكِلم ولُُس به َق ب دَما نََط وِعن

َن  َل ِم ُج ذا الرَّ نَمُح ه هُ! ل ا نَقتُْل ُرخوَن: "هيّ دَؤوا يَص متَُهم وبَ روَن َص الحاِض
حيَن بثيابِِهم  23أن يَبقى على قَيِد الَحياة!"  الُوجوِد! فَحرامٌ  اَن. ثُمَّ َعال ُصراُخُهم ُملَّوِ ألِت الَمك راٍب َم ن تُ اٍت ِم َوهُ بَحفن يَن نَح بًا ُملق ٍذ  24َغَض دُ ِعندئ أَمَر القائ ف

بَِب احتِجاجِ  ِة َس تِجوابِِه لَمعِرف اَء اس ُجنودَهُ باقتياِد بولَُس إلى القَلعِة، وَجلِدِه أثن
ِة.  ِدِه،  25الُحشوِد عليِه بِمثِل هِذِه الطَّريق تِعدادًا لَجل وهُ اس دَّدوهُ وَربَط دَما َم وِعن

قَّ  انوُن الَح يُكم الق ل يُعط اَل: "ه ِه وق ِف بجانبِ ابِط الواق ى الّض ولُُس إل التَفََت ب
ٍة؟"  ال ُمحاَكم انّيٍ بِ واطٍن ُروم َرَع إ 26بَجلِد م َك أس ابُط ذِل ِمَع الّض ا َس ى ولّم ل

هُ  َل؟ إنّ ُج ذا الرَّ دنا ه القائِد وأخبََرهُ قائالً: "أَتَعلَُم أَيَّ ُمخالفٍة ُكنّا َسنَرتَِكُب لو َجلَ
"! ي:  27 )٦(مواطٌن رومانيٌّ ائالً: "أخبِْرن ولَُس س هَ القائدُ على الفَوِر إلى ب فتََوجَّ

م".  دُ: 28هل أنَت ُرومانيُّ الِجنسيِّة؟" فأجابَهُ: "نع اَل القائِ ا  فق ُت َمبلَغً د دَفع "لق
إنّني  ا، ف ا أن القَوِل: "أّم ولُُس ب ِه ب َردَّ علي باِهًظا ألحُصَل على هِذِه الِجنسيِّة". ف

ِد  29رومانيُّ الَموِلِد".  َت َجل ولَُس تَح تِجواِب ب وَن باس دَ الُمَكلّف اِل ابتَعَ ي الح وف
الََف ا هُ خ ِد ألنّ َب القائ ا قَل ياِط، وَمأل الَخوُف أيًض ِدِه الّسِ انيَّ بتَقيي وم انوَن الرُّ لق

ِل.  انّي بالسَّالِس وم واطَن الرُّ ولَُس الم يَل  30ب ِرَف تَفاص ِد أرادَ أن يَع ي الغَ وف
َر  جِن، وأَم َن الّسِ ولَُس ِم التُّهمِة الُموّجهِة إليِه ِمن اليَهوِد، وهكذا أخَرَج القائدُ ب

ِس  اِء الَمجِل عِ أعض اِر، وَجمي اِء األحب اعِ ُرؤس ى،  باجتِم ودّي األعل اليَه  )٧(وبإحضاِر بولَُس أماَمُهم.
 

فعل بولس ما فعله أيًضا في فيليبي. ألّن الجنود خرقوا القانون بتقييد مواطن روماني،   )٦(                                                                                                                                                                                            
 فاستخدم بولس حقوقه القانونية ضدّهم.

عرف القائد أّن بولس لم يكن قد خرق القانون الروماني، ولكنّه علم أيًضا أنّه فعل شيئًا ما   )٧( 
 الديانة اليهودية، لذلك دعا مجلس اليهود األعلى لتقّصي األمر. يخصّ 
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23 
 الفصل الثّالث والعشرون

 األعلى المجلس أعضاء أمام بولس خطاب
ائالً:  1 يِهم ق قًا إل دِّ اِطبُُهم ُمَح ذَ يُخ وِعندَما َمثَُل بولُُس أماَم أعضاِء الَمجِلِس أَخ

ِ بِ  نيٍّة صافيٍة ولم أندَْم على ذلَك "يا إخوتي ِمن بَني يَعقوَب، لقَد َوَهبُت نَفسي 
َوبََّخ  3فأَمَر َحنانيّا َرئيُس األحباِر الُخدّاَم بَصْفِعِه على فيِه.  2حتّى هذا اليوِم".  ف

ا  )٨(بولُس َحنانيّا قائالً: "ليَضِرْبَك هللاُ، أيُّها الُمنافُِق! ربي ُمخاِلفً َكيَف تأُمُر بَض
فالتَفََت إليِه َمن  4أساِسها تَجِلُس لُمحاَكمتي؟!" بذِلَك أحكاَم التَّوراة، وأنَت على 

ا  هُ هللاُ َرئيًس ن َعيَّنَ تَُم َم ُرُؤ أن تَش َف تَج ائليَن: "َكي واِرِه ق يَن بِج انوا واقف ك
فأجابَُهم بولُُس قائالً: "لم أُكن أعلَُم يا إخواني بأنّهُ َرئيُس األحباِر،   5لألحباِر؟" 

ُت، ف ا فَعَل ُت أدري لم و ُكن عبَِك". ول يَس َش ْن َرئ وراةِ: "ال تَلعَ ي التَّ اَء ف د ج ق ِة  6 ائفتيِن، طائف ى ط موَن إل ِس ُمنقَِس اَء الَمجِل ُم أّن أعض ولُُس يَعلَ اَن ب وك
ي  ي أنتَم ديَن. لذِلَك انبَرى قائالً: "أيُّها اإلخوةُ، إنّن دّوقيّيَن، وطائفِة الُمتََشدِّ الصَّ

ديَن أبًا عن اني  إلى طائفِة الُمتََشدِّ بَِب إيم ! وأنا اآلَن ماثٌِل أماَمُكم ألحاَكَم بَس َجدٍّ
ديَن.  7 بأّن هللاَ يُحيي الَموتى!" دِّ دَّ الُمتََش دّوقيوَن ِض َف الصَّ َميِن: وَوقَ ى قِس ُس إل َم الَمجِل فانقََس اِت  8 ن الكائن ا ِم ِة أو َغيِره ِث وال بالَمالئك وَن بالبَع دّوقيّوَن ال يؤمن فالصَّ

ة، ا. األثيريّ وِر ُكلِّه َك األُم دوَن بتِل دِّ رُّ الُمتََش ا يُِق ي  9 )٩(بَينَم وُر ف اَج الُحض وه
ا  ائليَن: "إنّن ديَن لالحتِجاجِ بِشدّةٍ ق الَمجِلِس، وَوقَفَت فِئةٌ ِمن فُقهاِء طائفِة الُمتََشدِّ

الٌك".  ُجِل ذَنبًا! فُربَّما َكلََّمهُ َشيطاٌن أو َم ا لَ  10ال نَرى لهذا الرَّ الُف وم َث الِخ أَمَر بِ ا، ف ا إَربً َع إَربً ولَُس أن يُقَطَّ ى ب َي عل دَ َخِش ِة أّن القائ ى دَرج تَدَّ إل أن اش
دعا بولس رئيس األحبار "حائًطا مبيًّضا"، وقصد بذلك أنّه شخٌص يخفي بشاعته وضعفه   )٨(                                                                                                                                                                                            

 دون أن يتخلّص منهما، وبالطريقة نفسها التي يقدر اللون األبيض أن يغّطي حائًطا بشعًا. 
يؤمنون بالقيامة من بين األموات، ألنّها لم تُذكر حرفيًا في التوراة. لم يكن الصدّوقيّون   )٩( 

 وكانوا يؤمنون بحسب المؤّرخ يوسيفوس أّن روح اإلنسان تختفي بموته.
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ى  11بإنزاِلِه وإبعاِدِه َعنُهم، فساقوهُ إلى الُمعَسَكِر.  وفي اللَّيِل، َظَهَر َسيِّدُنا عيس
ائالً: هُ ق هُ ويُطمئِنُ ي َعزيَمتَ ّوِ ولَُس يُقَ ا) لب الُمهُ علين دَّ أن  (س َك! ال بُ "ال علي

 تَمضَي لتَتََحدََّث عنّي في روما َكما فَعلَت في القُدِس".
 بولس قتل على آمرالتّ 

د  13- 12 ا وق الً يَهودي يَن َرُج ن أربع ُر ِم َع أكثَ الي اجتََم وِم التّ باحِ الي ي َص وف
ا وال  ذوقوا َطعاًم ُهم أالّ يَ دوا أنفَُس ولَُس وعاَه ِل ب ى قَت وا عل ى َعَزم رابًا حتّ َش

يِن قائليَن: "لقد  14 )١(يَقتُلوهُ. هوا إلى ُرؤساِء األحباِر وِكباِر ِرجاِل الدِّ لذِلَك تََوجَّ
ولَُس.  ى ب َي عل ى نَقض ا حتّ ذَّوُق َطعاًم منا أالّ نَتَ اقي  15أقَس َع ب يُكم اآلن َم فعل

هُ إلى القائِد الّرومانّيِ طالبيَن إحضا وِف أعضاِء الَمجِلِس، التََّوجُّ ولَُس للوق َر ب
َل  ِه قَب تِعداٍد لقَتِل أماَمُكم بذَريعِة إجراِء تَحقيٍق أدَقَّ َمعَهُ. وسنَكوُن نَحُن على اس

هَ إلى الُمعَسَكِر ليُخبَِر بولَُس بذلَك.  16 وُصوِلِه إلى الَمجِلِس". وَعِلَم ابُن أُخِت بولَُس بهذا الَكِميِن فتََوجَّ دَ ال 17 إّن فاستَدعى بولُُس أَح دَ ف َل القائ ابَّ ليُقابِ ذا الّش ذ ه هُ: "ُخ اَل ل بّاط وق َرهُ  18لَدَيِه َشيئًا يُريدُ إخباَرهُ بِِه". ضُّ ِد وأخبَ ى القائ اّبِ إل َع الّش ابُط َم ى الّض فَمض
َك،  ِه ذِل َب إلي ولَُس َطلَ أّن ب ائالً:  19ب ِه س َردَ بِ ِدِه وانفَ ن يَ ابَّ ِم دُ الّش ذَ القائ فأَخ

دًا  20ما ِعندََك". "أخبِْرني ب ِس َغ فأَسرَّ إليِه قائالً: "سيَطلُُب ِمنَك أعضاُء الَمجِل
هُ،  ٍق َمعَ راَء تَحقي دوَن إج م يُري ْقُهم! ألّن  21إحضاَر بولَُس بُحّجِة أنُّه دِّ ال تَُص ف

ُهم أالّ  دوا أنفَُس وِد عاَه َن اليَه الً ِم يَن َرُج والي أربع َرهُ َح يٍن دَبَّ دُ َكم رَّ ذا ُمَج ه
أربِِهم". يَ  ِق م ؤوَن لتَحقي م اآلَن يَتََهيَّ ولَُس، وه وا ب ى يَقتُل اَم حتّ اَولوا الطَّع  فَصَرَف القائدُ الّشابَّ ونَبََّههُ بعَدَِم البَوحِ بذِلَك األمِر ألّيٍ كاَن. 22تَن

 قيصريّة إلى بولس نقل
ّوةً  23 دّوا ق يُكم أن تَِع ثُّم استَدعى القائدُ اثنَيِن ِمن ُضبّاِطِه وأَمَرُهما قائالً: "عل

ى  االً إل ذَّهاِب ح اةِ لل م َن الرُّ يِن ِم ا، وِمئت تَتألُّف ِمن ِمئتي ُجندّيٍ وَسبعيَن فاِرًس
اعتبر بعض اليهود المتطّرفين الذين كانوا يريدون اإلطاحة باالحتالل الروماني أّن جرائم   )١(                                                                                                                                                                                            

 االغتيال أعماٌل حسنة.
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عِة.  )٢(َمدينِة قَيصريّة اعِة التّاِس ى الّس ةَ عل ِذِه اللّيل زوا فََرًس 24ه ولَُس وَجّهِ ا لب
ا:  25يَحِملُهُ ساِلًما إلى الحاكِم فيِلْكَس".  وُل فيه الةً يَق طَّ ِرس مَّ َخ ِد  26ثُ َن القائ "ِم

ِة،  دَ التَّحيّ اكِم. بَع أودُّ أن  27ُكلُوِديُوَس ليِسياَس إلى صاحِب الفَخامِة فيِلْكَس الح
ى كوا عل ل، وأوَش ُج ذا الرَّ ى ه وا عل ودَ قَبَض أّن اليَه َرَك ب ي  أُخبِ ِه، إالّ أنّن قَتِل

واطٌن  هُ م ُت أنّ ي َعِلم ِديِهم، ألنّن يِن أي ن بَ ذناهُ ِم ِه فأنقَ ودي إلي َع ُجن ُت َم ه تََوجَّ
 . انيٌّ ِهم،  28روم اَم َمجلِس رتُهُ أم ِه، فأحَض كواُهم علي بَِب َش ةَ َس وأَردُت َمعِرف هةَ إليِه تَتَعَلَُّق بأُموِر د 29 كوى فَوَجدُت أّن التُّهمةَ الُمَوجَّ اَك َش ينِِهم، ولم تَُكن ُهن جَن.  هُ،  30عليِه يَستَِحقُّ ِمن أجِلها الَموَت أو السَّ اُك ل ؤاَمرةً تُح ُت أّن م مَّ َعِلم ثُ

كواُهم  موا َش دِّ وهُ أن يُق ذيَن اتَّهم ألُت الّ رعِة، وس ِه السُّ ى َوج َك عل لتُهُ إلي فأرَس
رَ  31 عليِه بَيَن يَديَك". ودُ أواِم ذَ الُجن اتْريَس،  فنَفَّ دةِ أْنتيب ى بَل يالً إل ولَُس لَ َطَحبوا ب ِد واص القائ وفي اليوِم التّالي، تََرَك الُجنودُ بولَُس بعُهدةِ الفُرساِن ليَعودوا إلى ُمعَسَكِرِهم  32

ولَُس  33في القُدس.  الةَ وب س وِعندَما َوَصَل الفُرساُن َمدينةَ قَيصريّة، َسلَّموا الّرِ
ة فقَرَ  34إلى الحاِكم.  ومانيّ ة الرُّ ِن الِوالي ولَُس ع َر ب ّم استَفَس الةَ ثُ س أ الحاكُم الّرِ

هُ:  دَ  35الّتي يَنتمي إليها فأخبََرهُ بأنّها ِكليكيّة، فقاَل ل يَّتَِك ِعن ى قَض تَِمُع إل "سأس
 )٣(ُحضوِر َمِن اتَّهموَك". ثُمَّ أَمَر بِحراسِة بولَُس في قَصِر هيرودَُس.

24 
 عشرونالفصل الّرابع وال

 فيلكس الحاكم أمام يمثل بولس
ريّة  1 ِة قَيص ى َمدين اِر إل يُس األحب ا َرئ ِدَم َحنانيّ اٍم، قَ ِة أيّ ّيِ َخمس دَ ُمض ولَس وبَع موا َشكوى ِضدَّ ب يِن وُمحاٍم اسُمهُ تَْرتُلُُّس، ليُقَدِّ وبُصحبَتِِه بَعُض ِرجاِل الدِّ

يِلْكَس وِعندَ استدعاِء بولَُس، قاَم  2أماَم الحاكِم.  اَم ف كوى أم ِذكِر الشَّ الُمحامي ب
 ينة قيصرية عاصمة والية يهوذا في فلسطين.كانت مد  )٢(                                                                                                                                                                                            

صار القصر الذي بناه هيرودس الكبير في قيصرية مكان إقامة الحّكام الرومان في والية   )٣( 
 يهوذا. وكان يُستخدم أيًضا النعقاد المحكمة حيث يحكم الوالة في القضايا القانونية.
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الِم  اِن والسَّ ُمستَِهّالً بقوِلِه: "يا صاِحَب الفَخامِة فيِلْكُس، إنّنا بِفَضِلُكم نَنعَُم باألم
بالِد،  اعُ ال نَْت أوض ادتُِكم تََحسَّ ِن قي ِل ُحس ٍل، وبفَض ٍن َطوي ذُ َزَم ُن  3ُمن ذا نَح ِل

ا  4ُكّلِ َمكاٍن.  نُعِلُن دائًما امتِنانَنا لُكم في الِم، إّن م َرةِ الَك يُكم بَكث َل عل ن أُطي ول
در.  ِة الصَّ ن َرحاب نُكم ِم ا  6- 5نَرجوهُ ِمنُكم تَقَبُُّل ُخالصِة َشكوانا بما نَعلَُمهُ ِم إنّن

مُّ  ي تَعُ ِطراباِت الّت تَِن واالض ُف َوراَء الِف ذي يَِق ُجَل بَالًء، فهو الّ َوَجدنا هذا الرَّ
ن اليَهودَ ف و َم ارى، وه ِة النَّص يُم طائف هُ َزع م أنّ ي َجميعِ األنحاِء. وإنّنا نُعِلُمُك

ِة  ى الُمحاَكم ِه إل ِه وتَقديِم القَبِض علي ا ب ذِلَك قُمن ِت هللا. ل َرِم بي حاَوَل تَدنيَس َح
تَخدََم  7تَبعًا لُمقتضيات دينِنا.  ِل اس َك، ب ي ذِل اِعْدنا ف إالّ أّن القائدَ ِليسياَس لم يُس

وَف  8ِضدَّنا العُنَف وأَخذَهُ ِمن بَيِن أيدينا،  كم". بَعدَ أن أَمَرنا بَرفعِ َشكوانا إليُكم. وَس تَجوبونَهُ بنَفِس دَما تَس وُل، ِعن ا نَق ي م دقَنا ف اُل  9تَعِرفوَن ِص وصادََق ِرج
ِة تِلَك األقواِل.الدّيِن اليَهودُ جَ  ى  10 ميعًا على ِصحَّ ائُم عل أنُّكم الق ٍم ب ى ِعل ي عل اَل: "إنّن الَكالِم فق فأشاَر الحاِكُم إلى بولَُس ب

ن  فاعِ ع دِّ ي ال اِن ف لَّ االطِمئن ئنٌّ ُك إنّي ُمطَم ذا ف نَواٍت، ل ذُ َس أمِر هِذِه البالِد ُمن
اطٍة، أن تَتَ  11نَفسي أماَمُكم.  نُُكم ببَس ادةِ ويُمِك دِس للِعب ى القُ ُت إل ي ذََهب وا أنّ بَيَّن األيّاِم أُجاِدُل أَحدًا في الَحَرِم الشَّريِف، أو أفتَِعُل إثارةَ النّاِس في بُيوِت الِعبادةِ، ولم يَِجْدني ُخصومي يَوًما ِمن تِلَك  12ُمنذُ فَترةٍ ال تَزيدُ عِن االثنَي َعَشَر يوًما، 

ي َر ف اٍن آَخ ي أّيِ َمك ِة.  وال ف اِت  13الَمدين ن إثب اِجزوَن ع م اآلَن ع وإنُّه
 . يَّ اَءاتِِهم عل ع دَهُ  14ادِّ ذي َعبَ دُ هللاَ الّ عبي، أعبُ اِء َش اقي أبن ي، َكب رُّ أنّن ذا، أُقِ ل

آبائي األّولوَن، وذِلَك َحَسَب َطريِق َموالي عيسى (سالُمهُ علينا) الّذي يَدَّعوَن 
وِر  أنّهُ لم يَُكن ِسوى بِدعٍة. َكما ب وراةِ والزَّ ي التَّ اَء ف اِء، أُقِرُّ أنّني ُمؤِمٌن بُكّلِ ما ج ِب األنبي ن ُكتُ ا ِم الى  15وَغيِرِهم أّن هللاَ تَع ِة ب ِذِه الَجماع يٌن كه دَيَّ يَق ولَ

راَر.  نُهم واألش راَر ِم ا األب وتى َجميعً ذُُل  16سيُحيي الَم ذا، أب ي ه بَِب يَقين وبَس
ونَ  دَّوام ألك ى ال ِر.  َجهدي عل اه هللاِ والبََش ريرةِ تُج يَّ السَّ ِن  17نَق ُت ع ِد ِغب وق

َض  راِء بَع القُدس ِعدّةَ َسنَواٍت، وِعندَما ُعدُت إليها َحَملُت َمعي ألهِلها ِمَن الفُق
ِه هللاِ.  ذَّبائحِ لَوج َض ال دَّمُت بَع دَقاِت، وقَ َرِم  18الصَّ ي الَح ذلَك ف وُم ب ُت أق وُكن

م الشَّريِف بَعدَ أن تَ  ولي، ول وا َح ع ذاَك ليَتَجمَّ اَس ِحين ْض النّ ّرِ م أَُح رُت. ول َطهَّ
َرِم،  ي الَح يا ف ِة آس ن ُمقاطع وِد ِم ُض اليَه ي بَع د رآن ة. ولق أُكن ُمثيًرا ألّيِ فِتن
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ت  19 يَّ إن كانَ كواُهم عل ِهم َش موا بأنفُِس دِّ َك ليُقَ أتوا إلي ؤالِء أن ي ى ه اَن عل فك
كوى.  دَيِهم َش ؤال 20لَ ا ه دَما أَم م ِعن ذُكروا أنُّه وَن، فْليَ روَن الُمحتَّج ِء الحاِض

ي،  اتِِهم ل ا التّهام دوا أساًس ا  21حاكموني أماَم الَمجِلِس اليَهودّيِ لم يَِج وى م ِس
 قُلتُهُ أماَم الَمجلِس ِمن أنّني أؤمُن بأّن الَموتى سيُبعَثوَن أحياًء".

 قيصريّة سجن في بولس
ا)، وبما أّن فيِلْكَس كاَن  22 على َمعِرفٍة َصحيحٍة بَطريِق عيسى (سالُمهُ علين

ِد  دوِم القائِ دَ قُ يّة ِعن ِذِه القَِض ي ه أَمَر بفَّضِ االجتِماعِ قائالً: "سأصِدُر ُحكمي ف
ياَس".  ِة،  23ليِس َن الُحّريّ يالً ِم ِه قل َع َمنِح ولَُس، َم ِة ب ابُِط بِحراس َر الّض وأَم

يال.  24 ِد عليِه وِخدمتِِه.والسَّماحِ ألصدقائِِه بالتََّردُّ  ة دُروِس ِه اليَهوديّ ةَ َزوجتِ يِلْكُس ِرفق ِدَم ف ثُهُ عِن اإليماِن بِعيسى الَمسيحِ وبَعدَ ُمضّيِ أيّاٍم على ذِلَك، قَ واستَدعى بولَُس لالستِماعِ إليِه. فأَخذَ بولُُس يَُحدِّ
ا)،  الُمهُ علين دِّ  25(س وِم ال ة ويَ الحِ والِعفَّ ِن الصَّ وُف وع تَبَدّ الَخ ا اس يِن، وُهن

َت  دُ الوق دَما أِج ةً ِعن تَدِعيَك ثانِي ى أس بَُك اآلَن! وامِض حتّ بفيِلْكَس فقاَل: "َحس
ِرُض  26ُمناِسبًا".  هُ يَع هُ لَعَلَّ ولَس ويُحاِدثُ تدعاِء ب ن اس ُر ِم يِلْكُس يُكثِ وقد كاَن ف

َل ومَ  27َرشوةً عليِه ليُطلَق َسراَحهُ، ولكن دوَن طائٍل.  نتان. وقَب َك َس ي رَّ على ذِل ولَُس ف أن يُغاِدَر فيِلْكُس الُحكَم إثَر تَعييِن بُوْرِكيُوَس فَْستُوَس َخلَفًا لهُ، أبقى ب
جِن إرضاًء لليَهوِد.  الّسِ

25 
 الفصل الخامس والعشرون

 فستوس الحاكم أمام
هَ ِمن قَيصريّة وبَعدَ ثالثِة أيّاٍم ِمن ُوُصوِل الحاكِم فَْستُوَس إلى الواليةِ  1 ، تََوجَّ

ى  3- 2إلى القُدِس،  كوى عل ِه بَش وِد إلي ادةُ اليَه اِر وق اُء األحب دَّم رؤس اَك تَقَ وُهن
و  ِه وه ةً ِلقَتِل عوا ِخطَّ د َوَض يَن عليِه أن يُرِسلَهُ إلى القُدس. وكانوا ق بولَُس ُمِلّحِ

ولُسَ  5- 4في َطريِقِه إلى ُهناَك.  توُس: "إّن ب ابَُهم فَس ريّة  فأج ي قَيص َمحجوٌز ف
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دَّهُ إن  كوى ِض موَن الشَّ دِّ انُِكم ويُقَ ُض أعي وإنّي عائدٌ إليها اآلَن، فليأِت َمعي بَع
دَها  6 كاَن ُمذنبًا". ادَ بَع دِس ع ي القُ تُوَس ف وِد فَس ى ُوج وانقََضت ثَمانيةُ أو َعَشرةُ أيّاٍم عل

وِل  7لُمحاَكمِة بولَُس. إلى قَيصريّة َحيُث َعقَدَ في اليوِم التّالي َجلسةً  وِعندَ ُوص
َن  ذيَن جاؤوا ِم وِد الّ ادةِ اليَه بولَُس إلى َمكاِن الُمحاَكمِة، تََجمَهَر َحولَهُ بَعُض ق
ٌل.  ا دَلي ى إثباتِه م عل ن لُه م يَُك رةٍ ل رةٍ كثي كاٍو َخطي دَّهُ بَش دَّموا ِض دِس، وتَقَ ِه  8القُ دَّ فَوقََف بولُُس إذ ذاَك يُدافُِع عن نَفِس هُ ِض ٍب ارتََكبتُ ن ذَن ن ِم م يَُك ائالً: "ل ق

ة".  ومانيّ وانيِن الرُّ دَّ القَ ِت هللاِ أو ِض دَّ بَي يِن اليَهودّي أو ِض ِة  9الدِّ ي نِيّ اَن ف وك
دِس،  ى القُ ذَّهاب إل تِعداٍد لل ى اس َت عل ل أن فَستُوَس إرضاُء اليَهوِد، فسألَهُ: "ه

اَم  10فتَمثُُل ُهناَك للُمحاَكمِة أمامي؟"  ٌف أم ا اآلَن واقِ الّ! فأن ولُُس: "َك هُ ب فأجابَ
اَكَم. ُب أن أُح ُث يَِج ِر َحي ِة القَيص ا  )٤(َمحَكم ي م ٍب أنّ ال ري وَن ب م لتَعلَم وإنّك

ِة وإن  11ارتََكبُت ذَنبًا ِضدَّ اليهوِد قَطعًا،  ِة العاِدل وأنا لَسُت ِمّمن يَِفرُّ ِمَن العُقوب
ٍد قََضْت بَموتي، ولكنّني بَري يَس ألَح راةٍ، ولَ ٌء ِمّما يَكيلونَهُ ِضدّي ِمن تَُهٍم ُمفت

يّتي!" ُع قَض ا أرفَ ِر روم ى قَيص إنّي إل ذِلَك ف يِهم، ول لَِّمني إل قُّ أن يَُس ُب  12 )٥(الح َك تَطلُ ا أنّ ائالً: "بم ِه ق اريِه، َردَّ علي َع ُمستَش توُس َم اَوَر فَس دَ أن تَش  ، فستَذَهُب إليِه".َرفَع قَضيّتََك إلى القَيصرِ وبَع
 وبرنيس أغريباس

ى  13 رنيُس إل قيقتُهُ بِ هُ َش اني تُرافِقُ اُس الثّ ميا.وبَعدَ بِضعِة أيّاٍم، أقبََل الَمِلُك أَْغريب توَس َرس ِب بِفَس َك للتَّرحي ريّة وذِل ِة قَيص اٍم  14 )٦(َمدين دّة أيّ ا ِع ا فيه وأقام
اني أن يرفض محاكمته أمام سلطات في هذا المقطع، يستعين بولس بحقّه كمواطٍن روم  )٤(                                                                                                                                                                                            

يعتبرها غير مالئمة، وكذلك حقّه في رفض تدّخل مجلس اليهود األعلى الذي كان يريد قتله، 
 وكان بولس على علم بذلك. 

بالرغم من أّن الوالي لم يكن قد بتَّ في قضية بولس، إالّ أّن هذا األخير كان من حقّه أن   )٥( 
 مكان محاكمته.  يعارض اقتراح الوالي بتغيير

)، وقد 12كان أغريباس الثاني ابن أغريباس األول (المذكور في سيرة الحواريين الفصل   )٦( 
للميالد. وقد كان  53عيّنه اإلمبراطور كلوديوس ملًكا على أجزاء صغيرة من بالد الشام سنة 

س قد ترّملت اليهود يكرهونه، خاصةً كبار األحبار منهم. وفي ذلك الوقت، كانت أخته برني
 وعاشت معه. 
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جِن  ي الّسِ دُ ف ائالً: "يُوَج ولَُس ق يّةَ ب ِك قَض ى الَمِل توُس عل ا فَس َرَض ِخاللَه َع
وقد أَمدَّني ُرؤساُء األحباِر وَغيُرُهم ِمن ِكباِر اليَهوِد   15َرُجٌل تََرَكهُ لي فيِلكُس، 

هُ،  ي ُمعاقبتَ البيَن ِمنِّ دِس، ط ى القُ ارةٍ إل ي زي ُت ف دَما ُكن الّ إ 16بَشكاٍو ِضدَّهُ ِعن
انوِن  ا للق ٍة ِطبقً ٍد دوَن ُمحاَكم ى أَح ُم عل قُّ الُحك هُ ال يَِح تُُهم بأنّ ي أَجب أنّن

اَم ُخصوِمِه.  ِه أم فاعِ َعن نَفِس ومانّي، وللُمتَِّهِم الحقُّ في الدِّ َل  17الرُّ ذا، أقبَ ى الفَوهك أخيٍر َجلَسُت عل الي ودوَن ت وِم التّ ي الي ريِّة. وف ى قَيص وِر قادةُ اليَهوِد إل
ِل.  ُج اِر الرَّ رُت بإحض اِء وأَم ِة القَض ى َمنَّص وُمهُ  18عل َف ُخص دَما َوقَ وِعن

ا  انّي َكم وم انوِن الرُّ دَّ الق رائَم ِض اِب َج وهُ بارتِك م يَتِّهم ليُواِجهوهُ باتِّهاماتِِهم، ل
خٍص  19تََوقّعُت،  وَل َش دًا َح دتِِهم، وتَحدي وِر َعقي وَل أُم  بل َجرى بَينَُهم َجدٌَل َح

رَزق.  ّي يُ هُ َح م أنّ دُ لُه ي  20تُّوفَِي واسُمهُ عيسى، وكاَن بولُُس يؤّكِ ا تََملََّكتن وُهن
ذَهَب  تَِعدٌ أن يَ الَحيرةُ في َكيفيِّة الُحكِم في هذا األمِر، فسألُت بولَُس هل هو ُمس

دَّهُ  ِة ِض َه تَُّهِم الُموجَّ هُ  21 )٧(،إلى القُدِس لتُعادَ ُمحاَكمتُهُ ُهناَك على َضوِء ال ولكنَّ
ِه  أَمرُت بإبقائِ ا، ف ِر فيه َرفََض وَطلََب أن تُرفََع قَضيَّتُهُ إلى َجاللِة القَيصِر للنََّظ

ي االفانبَرى أَغريباُس  22تَحَت الِحراسِة إلى حيِن تََمكُّني ِمن إرساِلِه إلى القَيصِر".  ُب ف ا أرَغ ا أيًض ائالً: "وأن توَس ق هُ ِلفَْس ا َكالَم ًه ذا ُمَوّجِ ى ه تِماعِ إل س
ُجِل". فأجابَهُ: "غدًا تَستَِمُع إليِه". ٍم،  23 الرَّ ٍب فَخ ي َموِك وفي اليَوِم التّالي، َحَضَر أَغريباُس الثّاني وأختُهُ بِرنيُس ف

ودََخال قاعةَ الَمراِسِم، ُمحاَطْيِن بالقادةِ العَسَكريِّيَن، وِكباِر أعياِن الَمدينة. فأَمَر 
ٍذ  توُس ِعندئ ولَُس، فَس اِر ب ا  24بإحض ًه ةَ ُمَوّجِ توُس الَجلس دأ فَس َر بَ ا َحَض ولّم

َحديثَهُ إلى الَمِلِك قائالً: "أيُّها الَمِلُك أَغريباُس، أيُّها الّسادةُ الحاِضروَن، إّن هذا 
دِس  ي القُ م ف وِد ُكلِِّه َن اليَه هُ بإلحاحٍ ِم وُب إعداُم ُجَل الّذي تََروَن هو الَمطل الرَّ

د  25ِة قَيصريّة، وفي َمدين وَت. ولق أّما أنا فما َوَجدُت لهُ ُجرًما يَستَِحقُّ عليِه الَم
ا  ى روم رُت إرسالَهُ إل ُجُل قَضيَّتَهُ إلى َجاللِة القَيصِر، فقَرَّ ن  26َرفََع الرَّ ا ِم وم

اَمُكم  رتُهُ أم ذا أحَض ر. ل ا القَيص ا لَموالن ُب عنه حٍة أكتُ ٍة واِض يٍة أو تُهم قَض
ا، و ى إذا َجميعً وص، حتّ ِه الُخُص ى َوج اُس عل ُك أَغريب ا الَمِل َت أيُّه َك أن أماَم

ادّعى فستوس أّن الطبيعة الدينية لتلك المشاجرة تعني أنّه من األفضل إجراء المحاكمة في   )٧(                                                                                                                                                                                            
 القدس، باستشارة القادة اليهود. ولكن فستوس كان في نيّته إرضاء اليهود. 
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ا  27نََظرنا في قَضيّتِِه اتّفَقنا على ما أكتُُب عنها لَجاللِة القَيصر،  ُل َكم إذ ال يُعقَ
 أعتَِقدُ، أن يُرَسَل َسجيٌن دوَن َوثيقِة االتّهاِم".

26 
 الفصل الّسادس والعشرون

 اسأغريب أمام بولس دفاع
ن  1 فاعِ ع دِّ َك اآلَن بال أذُن ل ائالً: "ن ولَُس ق ى ب ِه إل اُس بَكالِم هَ أَْغريب فتََوجَّ

ِه:  ِه بقوِل ن نَفِس هُ ع تَِهال ِدفاَع ِدِه ُمس ولُس بي اَر ب َك". فأش ُك  2نَفِس ا الَمِل "أيُّه
اَمُكم اليَ ن نَفسي أم فاعِ ع دِّ وَم، أْغريباُس، إنّي أحِسُب نَفسي َسعيدًا أن أقوَم بال

ِدِهم  3ألدَحَض ادّعاَءاِت قادةِ اليَهوِد،  اداتِِهم وتَقالي وَن بع م تَعلَم ا وأنُّك ُخصوًص
بٍر".  تََمعٍُّن وَص ي ب ى َكالم اتي ُم 4واختِالِف آرائِِهم بشأنِها. ولذا، أرجو أن تُصغوا إل يرةَ حي وَن ِس ا يَعِرف ودَ َجميعً ِه: "إّن اليَه ذا بَقوِل هُ ه ولُُس ِدفاَع دأ ب ذ وبَ

دِس،  ي القُ يِش ف الي للِع دي وانتِق ي بَلَ أتي ف وَن نَش ا يَعلَم م  5ُكنُت شابا، َكم إنُّه
ي  -إن أرادوا-يَعِرفونَني ُمنذُ أَمٍد َطويٍل، وبإمكانِِهم  أن يُِدلوا بَشهادتِِهم على أنّ

ِة الُمتَ  ى طائف ي إل ُت أنتم ي ُكن ِة، ألنّ ِديَن. ُكنُت ألتَِزُم بأشدِّ الَمذاِهِب اليَهوديّ دِّ َش ا  6 دَهُ آلبائن ا َوَع ِق م ى تَحقي ادٌر عل اُء  7األّوليَن واليَوَم فإنِّي أُحاَكُم بَسبَِب ثِقتي في أّن هللاَ ق ج و الرَّ بُخصوِص نَجاتِِهم بَعدَ بَعِث الَموتى ِمَن القُبوِر، والَوعدُ ه
دونَ  م يَعبُ اًرا. إّن  الّذي يَنتَِظُر أسباُطنا االثنا َعَشَر تََحقُّقَهُ وُه يالً نَه الى لَ ِ وبتَحقيِق َوعِدِه هذا هي َسبَُب ما أواِجُههُ ِمن تَُهِم اليَهوِد". هللاَ تَع هَ  8ثِقتي با ثُّم تََوجَّ

ن  وتى ِم ِث الَم ي بَع دَرةِ هللاِ ف ي قُ ّكوَن ف اذا تَُش اَل: "ِلم بولُُس إلى ُخصوِمِه وق
رّيِ "لقد كانَت لدّي في البَدِء قَن 9 َجديٍد؟" اعةٌ َمفادُها أنّهُ علّي ُمعاَرضةُ عيسى النّاص

ن  10بُكّلِ ما أوتيُت ِمن قُّوةٍ وَجهٍد،  ويٍض ِم دِس، بتَف ِة القُ ي َمدين َك ف وفَعَلُت ذِل
َس  ُت الَمجِل جِن، ووافَق ي الّسِ ِه ف ن أتباِع البَعِض ِم ُت ب ُرؤساِء األحباِر، وَرَمي

نُهم باإل ريَن ِم ى آَخ َم عل دَما َحَك داِم، ِعن وِت  11ع ى بُي َردَّدُ عل ُت أتَ ي ُكن ل إنّ ب
ى  ِة عيس ى إهان راِهِهم عل ِطهاِدِهم وإك دَِف اض دوَن بَه ُث يَتَعَبّ ادةِ َحي الِعب
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ى  ِهم إل ِة بَعِض ِة ُمالَحق ى دَرج دَُّهم إل ُب ِض ي التّعَصُّ واإلساءةِ إليِه، وقد بَلََغ ب
ِد  12 ِهم".ُمدُِن خارجِ البِالِد للعُثوِر عليِهم واضِطهادِ  اَء أَح رةِ أثن َك الفَت ي تِل ادََف ف د ص ِك، لق ةَ الَمِل ا َجالل ائالً: "ي ثُّم أردََف ق

اِر.  اِء األحب ن ُرؤس ويٍض ِم ق بتَف ى ِدَمش ُت إل ي أن تََوّجه دَ  13ِرحالت وِعن
وَل  ولي وَح مِس َح وِر الشَّ ن ن طوًعا ِم دُّ ُس ماِء أَش ن السَّ الظَّهيرةِ، شاَع نوٌر ِم

اقي،  ائالً:  14ِرف ة ق دَُّث بالِعبريّ وٌت يَتََح دَهُ َص ال بَع ا، وَع ا أرًض ا َجميعً أوقَعن
دوى  اِوُم إرادةَ هللاِ دوَن َج ذِلَك تُق َك ب َطِهدُني؟! إنّ ا تَض اوُل، ِلم ا ش اوُل! ي "ش

وُت  15 )٨(كدابٍّة تَرفُُس الِمنخاَس!" ابَني الصَّ فسألتُهُ: "َمن أنَت يا َسيِّدي؟" فأج
ائالً: "أن اعي. ق ِطهاِدَك ألتب َطِهدُهُ باض ذي تَض ى الّ ى  16ا عيس ْف عل م وقِ قُ

اَس بُظهوري  َر النّ ِدَمني، وتُخبِ َك لتَخ ي اختَرتُ قَدََميَك، فما َظَهرُت لَك إالّ ألنّن
دُ.  ا بَع َك فيم عبَِك  17اآلَن أماَمَك وبما سأُبَيِّنُهُ ل ن َش أحميَك ِم ي س َك إنّ وُل ل وأق

يِهم،  لَُك إل ي أُرِس عوِب الّت ن الشُّ ِرِهم ِم ن َغي وِد وِم َل  18اليَه وبَُهم قَب َر قُل لتُني
ى  يطاِن إل طوةِ الشَّ ن َس ور، وِم ى النُّ اِت إل ن الظُّلُم ُعيونِِهم، فتُخِرَجُهم بذِلَك ِم

يُؤم ي فس ثُُهم عنّ دِّ دَما تَُح ِة هللاِ، وِعن نََحُهم طاع وبَُهم ويَم َر هللاُ ذُن ي، فيَغِف نوَن ب
ماويّة،  19 نَصيبًا َمَع ِعباِدِه الّصالِحيَن". الِة الّس س ِذِه الّرِ ياَع له رُت االنص ِد اختَ اُس، لق ُك أَغريب ا الَمِل أيُّه وذا  20 ةَ يَه ُت ِمنطق ّم ُطف دِس، ثُ ى القُ ا إل ق، وِمنه ي ِدَمش فقُمُت بنَشِر الدَّعوةِ ف

ةَ بأكمِله يِهم التّوب أّن عل َع ب ا الَجمي ِب، ُمبَلِّغً ى األجان َك إل دَ ذِل ُت بَع ا، وَخَرج
ذا  21واإلنابةَ إلى هللاِ وتَرَجمةَ ذِلَك في أعماٍل تُبَرِهُن على تَوبتِِهم النَّصوحِ.  له

دَِف  ريف، بَه َرِم الشَّ ي الَح ُت ف الَسبَِب، َعَمدَ اليَهودُ إلى القَبِض علّي ِعندَما ُكن
، ا إالّ أّن قُدرةَ هللاِ َحَمتني ِمنُهم. وها أنا واقٌف أماَمُكم اآلَن بتَماِم  22لقَضاِء عليَّ

هُ  ت عَظَمتُ ا كانَ اٍن َمهم سالِة العَظيمِة ُكلَّ إنس العافيِة. وإنّي ألدعو إلى هِذِه الّرِ
َن األ ُرهُ م اِء،أو بَساطتُهُ. وإنّي لم أخُرج َعّما جاَء بِِه النّبيُّ موسى أو غي  )٩(نبي

وهي عبارة  اقتبس السيد المسيح هنا المثل اليوناني القائل: "صعب أن ترفس مناخس"،  )٨(                                                                                                                                                                                            
 كانت تستعمل للداللة على َمن كان يصارع القدر. وكان هذا المثل معروفا بين اليهود.

في هذا المقطع، يقدّم بولس البرهان الذي يُظهر أّن اإليمان بسيدنا عيسى على أنه المسيح   )٩( 
كان يُمنع منعا  المنتظر جزء من الديانة اليهودية التي يسمح بها الرومان، وليس ديانة جديدة. فقد
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ن  23 وَن أّوَل َم ّم يَك وَمفادُها أّن قَدََر الَمسيحِ (سالُمهُ علينا) أن يُقاسَي اآلالَم، ثُ
تَهُ وباقي األَُمِم بالنُّور". ى قاطَ  24 يَبعَثُهُ هللاُ ِمَن الَموِت حيا إلى األبِد، ليُبَّشَر أُمَّ ى حتّ يِِّدنا عيس ائالً: وما إن تََحدََّث بولُس عن قيامِة َس توُس ق هُ فَس وابََك".عَ دََك َص ِم أفقَ ي الِعل ُق ف ُرَك العَمي ولُُس! فتَبَحُّ ا ب ذي ي َك تَه دَّ أنّ هُ  25 )١("ال بُ ا أقولُ فَردَّ عليِه بولُُس قائالً: "لَسُت أهذي يا صاِحَب الفَخامِة فَستوُس، وم

واِب!  ِل والصَّ يُن العَق و َع َك  26ه أّن الَمِل يٍن ب ى يَق ا عل ِذِه فأن ى ه َع عل د اطلَّ ق
ّلِ  ِه بُك دَُّث إلي تَطيُع التََّح ذا أس اء! ل ي الَخف دُث ف م يَح دََث ل ا َح وِر، ألّن م األُم

اطة".  ل  27بَس اُس، ه ُك أَغريب ا الَمِل اَل: "أيُّه اَس وق ِك أَغريب ى الَمِل َت إل والتَفَ
ذِلَك".  يَقٌِّن ب ي ُمتَ اُء؟ إنّ ِه األنبي اَء بِ ا ج ؤِمُن بم اني فأجابَ 28ت اُس الثّ هُ أغريب

ٍر!"  يح بِيُس اعِ عيسى الَمس ن أتب بَِح ِم اعي أن أُص اِوُل إقن َك تُح اِخًرا: "لكأنّ و  29س ا أدع ذلك، فأن بَِح ك ُرهُ لتُص ِد أو يُس فأجابَهُ بولُُس: "لَيَس الُمِهمُّ ُعسُر الَجه
ةً هللاَ أن يُصبَِح َجميُع الحاِضريَن ِمثلي، ولكن َطبعًا دوَن أن تَكوَن  ديِهم ُمَكبَّل أي

م،  30 بِمثِل هِذِه القُيوِد". اَن َمعَُه ن ك رنيُس وَم اِكُم وبِ ُك والح اَم الَمِل م  31ثُّم ق ةَ وه وا القاع وتََرك
ُجُل ذَنبًا يَستَِحقُّ عليِه الَموَت أو  ِن ثُمَّ التَفََت  32السَّجَن". يَتََحدَّثوَن فيما بَينَُهم قائليَن: "لم يَرتَِكْب هذا الرَّ ن الُممِك اَن ِم اَل: "ك توَس وق ى فَس اني إل اُس الثّ أغريب

ُجِل، لو لم يَرفَْع قَضيّتَهُ إلى القَيصِر!"  إطالُق َسراحِ هذا الرَّ
27 

 الفصل السابع والعشرون
 روما إلى الطريق في

ى  1 َر الحاِكُم فَستوُس إرساَل بولَُس َمَع بَعِض الَمساجيِن إل وبَعدَ التَّشاوِر، قَرَّ ُمهُ إي ِر اس ِة القَيص ي َكتيب ُل ف ابٍِط يَعَم ادةِ ض ِد بقي ِة الُجن َت ِحراس ا تَح طالي
 باتا التصريح بديانة جديدة دون إذن من السلطات الرومانية.                                                                                                                                                                                           

ربما كان يبدو منطق القيامة غريبًا وبربريًا بالنسبة إلى فستوس كروماني مثقّف، وبناًء على   )١( 
 هذا اعتبر أّن بولس كان يهذي.
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دونّي  2يُوليوُس.  وَصِعدَ هؤالِء وَمعَُهم ِرفاُق بولَُس، وِمن بَينِِهم أََرْستَْركي الَمق
ِمن َمدينة تَسالوْنكي على َمتِن َسفينٍة أتَت ِمن ميناِء أْدراميت كاَنت على َوَشِك 

ارِ  يا.  اإلبح ِة آس اطِئ ُمقاطع ى ش وانِئ عل ِض الَم ى بَع الي،  3إل وِم التّ ي اليَ وف
ِه. وبَعدَ ُوُصوِلِهم إلى َصيدا، َسَمَح يُوليوُس الّذي كاَن يُعاِمُل بولَُس ُمعاَملةً َحَسنةً  اُج إلي ا يَحت ى م نُهم عل اَرُهم  4بأن يَزوَر أصدقاَءهُ ويَحُصَل ِم ابَعوا إبح مَّ ت ثُ

ماليّة ثانيةً، وبسَ  واطئ الّش بَِب ُهبوِب ريحٍ ُمعاِكسة، َظلّوا ُمبِحريَن بُمحاذاةِ الّش
ُرَص،  رةِ قُب ى  5لَجزي ة حتّ ة وبَْمفيليّ اطعتَْي ِكليكيّ واطئ ُمق رَب َش وا قُ واتََّجه

ة،  ِة ِليكيّ ي ُمقاَطع را ف اِء ِمي ى مين لوا إل فينٍة  6َوَص وِد َس ابُِط بوج َم الّض وَعِل
اإلسكندريّة كانَت في َطريِقها إلى إيطاليا فَصِعدوا على َمتنِها  أُخرى ُمقبِلٍة ِمنَ 

يحِ  7وتابَعوا ِرحلتَُهم.  ّرِ بَِب ال وقِد استَغَرقَت ِرحلتُُهم تِلَك أياًما لبُطِء السَّفينِة بَس
واطئ  اذاةِ َش ريقَهم بُمح الّتي َمنَعَت ِمَن إرسائِها في ميناء ِكنيدَُس. ثُمَّ تابَعوا َط

ُمهُ  8ِكِريَت وجاَوزوا ِمنطقةَ َسْلمونة، َجزيرةِ  اٍن اس ى َمك وَوَصلوا بُصعوبٍة إل
وِل  9 الَموانئ الَحَسنة بالقُرِب ِمن َمدينِة لَسائِيَة. رِب ُحل بَِب قُ ٌر، بَس اَر َخطي ِه ألّن اإلبح ي ِرحلتِ َر الَموكُب َكثيًرا ف وتأخَّ

ودّيِ. َموِسِم العَواِصِف الَخريفّي الّذي يَلي انِقضاَء عِ  ارةِ اليَه وأدَرَك  10يِد الَكفّ
ًرا  ذا َخَط فَِرنا ه ي َس ُح ف ي أللَم جاُل، إنّن بولُُس ذِلَك فخاَطبَُهم ُمنِذًرا: "أيُّها الّرِ
الِم ق 11وَخسارةً َعظيمةً، ال على السَّفينِة وُحمولتِها فَحسُب، بل على أرواِحنا أيًضا".  ا إالّ أّن الّضابَِط كاَن ُمقتَنِعًا بَك ر اهتماًم م يُِع اِحبِها، فل فينِة وص ِد السَّ ائِ اِء  12لنُْصحِ بولَُس.  َك المين ي ذِل تاِء ف ِل الّشِ اِن قَضاُء فَص ن باإلمك م يَُك ا ل ولّم
ِل  ى أَم فَر، عل تاء، اتََّجهَ قَراُر األغلَبيِّة إلى ُمتابعِة السَّ ألنّهُ َمكشوٌف لرياحِ الّشِ

لُّ  الُوُصوِل إلى َمرفإ فينِْكَس في أ يُِط ذا الَمرف ِه ألّن ه تاِء في ِكِريَت لقَضاِء الّشِ
 على الُجنوِب الغَربّيِ والشَّماِل الغَربّيِ فقط.
 العاصفة

ارةُ أّن  13 نَّ البَّح وِب، فَظ َن الُجن ةٌ ِم اٌح لَطيف نة، ِري وانئ الَحَس وَهبَّت في الَم
، فتابَعوا إبحاَرُهم باتِّ  جاِه الغَرِب بالقُرِب ِمن ساِحِل األمَر سيَِقُف ِعندَ ذلَك الَحدِّ

ن  14ِكِريَت.  وفَجأةً، َهبَّت عاِصفةٌ تُعَرُف بالعاِصفِة "الّشماليّة الشَّرقيّة" آتيةً ِم
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اَن  15اتّجاِه ِكِريَت،  ن ك لََم َم ٍة، فاستَس ِر دوَن ُمقاَوم ى البَح فينِة إل ت بالسَّ ودَفَعَ
رةٍ  16على َظهِرها دوَن أن يَعِرفوا ِوجهتَُهم،  ن َجزي القُرِب ِم ا ب ّروا الِحقً مَّ َم ثُ

فَرفَعوهُ  17َصغيرةٍ اسُمها ُكودا، َحيُث تََمّكنوا بُصعوبٍة ِمن تأميِن قارِب النَّجاةِ، 
ارةُ أن  اَف البَّح ا. وخ ةً له ا ِحماي اَل َحولَه وا الِحب فينِة، وَربَط طحِ السَّ ى َس إل

مل ْرتَِس الرَّ تِالِل ِس فينةُ ب ي، تَصَطِدَم السَّ احِل اللِّيب رَب الّس ِر قُ اعِ البَح ي ق ِة ف ٍة. يّ اُق دوَن ُمقاَوم ا تَنس راِعها وتَرِكه زاِل َش ى إن دوا إل ذِلَك َعَم وِم  18ل ي اليَ وف
فينِة  ِة السَّ ن ُحُمول وَن ِم ارةَ يَُخفِّف َل البَّح كٍل َجعَ التّالي أَخذَِت العاِصفةُ تَشتَدُّ بَش

وفي اليوِم الثّالِث، َوَصَل األمُر بالبَّحارة  19بَحِر. بَرميِ بَعِض ُمحتَوياتِها في ال
فينِة.  دوِر  20إلى َرميِ بَعِض ُمعَدّاِت السَّ ن بَمق م يَُك دَها ل اٍم بَع دَّةُ أيّ ت ِع وَمَض

ُع  دَ الَجمي ى فَقَ ةً حتّ فةُ َعنيف ِت العاِص تََمرَّ وِم، واس مِس وال النُّج ةُ الشَّ ٍد ُرؤي أَح
اَم  21 األمَل بالنَّجاةِ. ٍة، فق رةٍ َطويل وكاَن ُكلُّ ُرّكاِب السَّفينِة قِد امتَنَعوا َعن تَناُوِل َطعاِمِهم لفَت

دَما  يحتي ِعن ُل بنَص يُكم العََم اَن عل اُل، ك ج ا الّرِ اَل: "أيُّه بولُُس فيِهم َخطيبًا وق
ِذهِ  ن ه ارةِ  أَشرُت عليُكم أالّ تُغاِدُروا َجزيرةَ ِكِريَت. ولو فَعَلتُم، لَسِلمتُم ِم الَخس

نُكم،  22وتَجاَوزتُم هذا الَخَطَر.  عوا فلن يَهِلك أَحدٌ ِم ولكنّي اآلَن أقوُل لُكم: تََشجَّ
تَتََحطَُّم.  فينةَ س ذي  23ولكّن السَّ ن هللاِ الّ الٌك ِم ي َم َر ل ية َظَه ِة الماِض ي اللّيل فف

ولُسُ  24أنتَمي إليِه وأعبُدُهُ، وقاَل لي ُمَطمئنًا:  ن "ال تََخْف يا ب َك ِم دَّ ل هُ ال بُ ، إنّ
َك!"  افِريَن َمعَ عِ الُمس اةَ َجمي َك وَحي َظ هللاُ َحياتَ د َحِف ِر، وق اَم القَيص جاُل، ألنّي واثٌِق أّن هللاَ سيَُحقُِّق َوعدَهُ،  25الُوقوِف أم وال بُدَّ أّن  26فاطَمئِنّوا َجميعًا أيُّها الّرِ

 َسفينتَنا ستَرتَِطُم بإحدى الُجُزِر".
 فينةالسّ  متحطّ 

ِر  27 ي البَح ا ف ُر بُرّكابِه فينةُ تُبِح ت السَّ وفي اللَّيلِة الّرابِعةَ َعَشرةَ، وبَينَما كانَ
ِل  يُح تَضِربُها في لَُجِجِه، َظنَّ البَّحارةُ ِعندَ ُمنتََصِف اللّي ِط والّرِ األبيِض الُمتََوّسِ

ِة،  َن اليابِس ٍة ِم ى َمقُرب َبحوا عل م أص وا عُ  28أنُّه دوا أّن فقاس اِء فَوَج َق الم م
دوا  ٍل فَوَج دَ قلي َك بَع روا ذِل رَّ مَّ َك اعِ، ثُ َن الق ًرا ِم يَن ِمت َسفينتَُهم على ُعلّوِ أربَع

اعِ،  ِن اصِطداِم  29أنُّهم أصبَحوا على ُعلّوِ ثَالثيَن ِمتًرا ِمَن الق ٍذ م افوا ِعندئِ فخ
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ا ى إلق دوا إل اعِ، فعََم خوِر الق فينِة بُص فَِل السَّ رةِ أس ؤّخِ دَ م راٍس ِعن عِ َم ِء أربَ
ِر.  ِهم،  30السَّفينِة، راجيَن ُطلوَع الفَج اةِ بأنفُِس ى النَّج ارةُ عل َزَم البَّح ٍذ َع وِعندئ

فأنَزلوا قارَب النَّجاةِ إلى َسطحِ الَبحِر زاِعميَن أنُّهم يُريدوَن إلقاء الَمراسي ِمن 
مِة السَّفينِة.  التَفََت إلى الّضابِِط والُجنوِد قائالً: "إن فَرَّ  إالّ أّن بولُسَ  31ِجهِة ُمقَدِّ

اةِ".  ي النّج ٌل ف م أَم وَن لُك ن يَك ؤالِء فل ارِب  32ه اِل الق عِ ِحب ودُ بقَط اَم الُجن فق
ى  33 وتََركوهُ يَهوي في الماِء. ائالً: "َمض اِم ق اُوَل الطَّع اِب تَن ّك ّلِ الرُّ ن ُك ولُُس ِم وقُبيَل الفَجِر، َطلََب ب

بو وفُِكم، أُس دّةِ خ ا لِش ذوقوا َطعاًم م تَ يَُكم  34عاِن ول ّوِ ِه ليُقَ ٍة إلي تُم بحاج وأن
ن  عَرةً ِم دُُكم َش َر أَح ن يَخَس قوني إن قُلُت لُكم ل وتُحافِظوا بِِه على أنفُِسُكم. َصدِّ

عِ، 35رأِسِه".  اَم الَجمي اِكًرا هللاَ أم ِز ش اُوِل الُخب ولُُس بتَن اَم ب ذا، ق ِه ه  وبَعدَ قوِل
َل.  َمهُ وأَك اولوَن  36وقَسَّ ذوا يَتَن عِ، وأَخ وِس الَجمي ي نُف ةَ ف َك الطَّمأنين َث ذِل فبَعَ اَم.  ن َوزِن  38- 37الطَّع ِف ِم ِر للتَّخفي ي البَح القَمحِ ف وا ب بِعوا، َرَم دَ أن َش ّكاِب ِمئتيِن وِستّةً وَسبعيَن َشخًصا.وبَع وعِ الفَجِر، لم يَستَطعِ البَّحارةُ تَمييَز الّشاطئ الّذي لََمحوهُ، إذ إنُّهم وِعندَ ُطل 39 السَّفينة، وكاَن َعدَدُ الرُّ

ِه  فينِة إلي َع السَّ روا دَف رَّ ّيٍ، فقَ احٍل َرمل ا ذا س ي  40رأوا َخليًج وا الَمراس فقََطع
راَع  وا الّشِ ِة، وَرفَع ُك بالدّفّ وتََركوها تَسقُُط في البَحِر، وَحلّوا الِحباَل الّتي تُمِس

يُح نَحَو الشَّاطئ. األ َههُ الّرِ ّلٍ  41ماميَّ لتَُوّجِ طِدمةً بت دَفَعَت ُمص فينةَ ان ولكنَّ السَّ
ي  ِة الّت واجِ العاتي ّبِ األم ي َمَه ا ف رتُه ت ُمؤّخِ متُها وبَِقيَ دِّ انغََرَزت ُمقَ ّيٍ، ف َرمل

تلَُهم، وَخوفًا ِمن ُهروِب الَمساجيِن في تِلَك الحالةِ  42 َحطََّمتْها في النِّهاية. ودُ قَ َر الُجن نَّ  43، قَرَّ ولك
َر  وِد، وأَم ِذ إرادةِ الُجن اَل دوَن تَنفي ولَُس، فح اذَ ب وَس أرادَ إنق ابَِط يُولي الّض

 ، باحِة بالقَفِز للُوصوِل إلى البَّرِ تِخداِم  44القادريَن على الّسِ اِدريَن باس َر الق وَغي
 َجميُع إلى الشَّاطئ بَسالمٍة.ألواحِ السَّفينِة للنَّجاةِ. وهكذا، َوَصَل ال
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28 
 الفصل الثّامن والعشرون

 مالطة جزيرة في
اَن  2وِعندَما بَلََغ الَجميُع اليابِسةَ َعَرفوا أنُّهم على شاطئ َجزيرةِ مالَطة.  1 وك

اًرا  م ن دوا لُه بيَن بِِهم فأوق أهلُها ذَوي ُمُروءةٍ إِذ استَقبَلوُهم أحَسَن استِقباٍل ُمَرّحِ
اِردًا.  ِب  3ليَتَدَفّؤوا ألّن الطَّقَس كاَن ُممِطًرا وب ِض الَحَط عِ بَع ولُُس بَجم اَم ب وق

دِ  ت بيَ رارةِ وَعِلقَ ِل الَح لَّت بِفع ٍة انَس اِر، وإذا بَحيّ دَما رأى  4ِه. إلشعاِل النّ وِعن
نَُهم  ا بَي دَّثوَن فيم ذوا يَتََح َهدَ، أَخ َك الَمش رةِ ذِل ّكاِن الَجزي ن ُس روَن ِم الحاِض
ن  ا ِم و وإن نَج ٍل، فه ةَ قَت َب َجريم ُجُل قد ارتََك قائليَن: "ال بُدَّ أن يَكوَن هذا الرَّ

يُنِزلُ  ذي س ِة الّ ِه العَدال ِد إل ن يَ ةَ اآلَن!"  عاِصفِة البَحِر، فلن يَنجو ِم ِه العُقوب بِ أذًى.  5 هُ ب اِر دوَن أن تََمسَّ ي النّ ةُ ف ت الحيّ دَهُ فَوقَعَ َض ي د  6إالّ أّن بولَُس نَفَ وق
ِمِه  ِم ِجس َورُّ ِة، كتَ اُر أذى الحيّ كاَن الحاِضروَن يَتََرقّبوَن أن تَبدَو على بولَُس آث

ى أو ُسقوِطِه فَجأةً َميتًا، لكن بَعدَ انِتظاٍر َطويٍل تَ  دُ عل بَدَّدَت ُشكوُكُهم تِلَك فلم يَب
ذي  7 بولَُس َشيٌء ِمّما تََوقَّعوهُ، فاعتَبروهُ إلًها. رةِ الّ اِكِم الَجزي وَس ح اِن أراٍض لبُوْبلي ذا الَمك ن ه القُرِب ِم اَن ب وك

اٍم.  ِة أيّ ادََف  8استَضاَف ُرّكاَب السَّفينِة في داِرِه، وأكَرَمُهم على َمدى ثَالث وص
زاَرهُ  هاٍل، ف ابَتْهُ وإس ى أص بَِب ُحّم راِش بَس ريَح الِف وَس َط دُ بُوْبلي اَن واِل أن ك

ِ طاِلبًا ِشفاَءهُ واضعًا يَديِه عليِه فُشفي.  َع  دََث  9بولُُس وُهناَك تََضرَّ وِعندَما َح
فاءِ  ا  10فنالوهُ،  ذِلَك، أَخذَ ُكلُّ الَمرضى في الَجزيرةِ يَتَوافدوَن عليِه لنَيِل الّشِ ِمّم

رةَ  ادَروا الَجزي ى غ ِه حتّ اَن بِِرفقتِ ن ك ولَُس وَم وَن ب م رةِ يَُكّرِ َجعََل أهَل الَجزي
دوُهم بُكّلِ ما َيحتاجوَن إليِه ِخالَل َسفَِرِهم.  فَزوَّ

 روما إلى مالطة من
ن  11 ٍة ِم فينٍة قادم ى َس اِر عل ي اإلبح َرعوا ف ُهٍر َش ِة أش ّي ثَالث دَ ُمض وبَع اطئ اإل ى ش يةً عل ت راس وأميِن، وكانَ وزاِء، أي التَّ َم الَج ُل َرس سكندريِّة تَحِم
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تاِء.  ِل الّشِ واَل فَص ة َط ُث  12مالط يراِكيُوَس َحي ِة ِس ى َمدين ا إل روا فيه وأبَح
وِم  13أمَضوا ثالثةَ أيّاٍم.  ي الي وَن. وف ِة ِريغي ثُّم تابَعوا إبحاَرُهم ِمنها حتّى َمدين ت ع الي َهبَّ اَء التّ وا مين ى أن بَلَغ اَرُهم إل ابَعوا إبح ةٌ، فت اٌح َجنوبيّ يِهم ري ل

اَك  14بُوطيولي في إيطاليا في اليَوِم الثّالِث،  وا ُهن فينِة، واجتََمع ن الّس فنََزلوا ِم
نَُهم.  بوعٍ بَي اَء أُس نُهم قَض هببَعِض اإلخوةِ ِمن أتباعِ الّسيِِّد الَمسيحِ الّذيَن َطلَبوا ِم َض  15وا إلى روما َسيًرا على األقداِم، ثُّم تََوجَّ دوا بَع َك َوَج يرتِِهم تِل ي َمس وف
وِق  ي ُس تِقباِلِهم ف ا الس ن روم المؤمنيَن الّذيَن قد َعِلموا بوصوِلِهم، فَخَرجوا ِم
َكَر  هُ وَش ت َعزيَمتُ ولُُس قَِويَ م ب دَما رآُه ة. وِعن أَبيُوَس وفي بَلدةِ الخاناِت الثّالث

ّلِ  ى ُك يٍء. هللاَ عل ولَُس أن  16َش ابُِط لب َمَح الّض ا، َس ى روم وِلِهم إل دَ ُوص وِعن
 يَستأِجَر بَيتًا ليُقيَم فيِه َمَع ُجندّيٍ واحٍد يَحُرُسهُ.

 روما في
ُهم قائالً: "يا إخوتي ِمن بَني يَعقوَب، إنّني وخاَطبَ  )٢(بولُُس َمشايَخ يَهوِد روما،وبَعدَ ُمضّي ثالثِة أيّاٍم على إقامِة بولَُس والُجنديَّ في ذِلَك البَيِت، استَدعى  17

ُض  اَم بَع َك ق َم ذِل ا، وَرغ داِت آبائِن دَّ ُمعتق عبِنا أو ِض دَّ َش ا ِض ب ُجرًم م أرتَِك ل
انيّيَن،  وم ى الرُّ لَّموني إل دِس وَس ي القُ يَّ ف القَبِض عل اِس ب ي  18النّ أجَروا َمع ف

وَت. تَحقيقًا وَوَجدوني بَريئًا ِمن أّي تُهمٍة أستَ  ا الَم الَق  19ِحقُّ عليه روا إط رَّ فقَ
رُت َرفَع قَضيّتي إلى القَيصِر. ولم َيُكن  َسراحي، ولّما عاَرَض اليَهودُ ذِلَك، قَرَّ

ومي.  ي قَ َر  20َهدَفي اتّهاَم بَن م األم يَِّن لُك بُِكم ألُبَ ي َطلَ لُت ف بَِب أرَس ذا السَّ وله
و َجليا، فإنّي إنّما قُيِّدُت بَسالِسَل  ي بَن ألنّي مؤمٌن بالَمسيحِ الُمنتََظِر الّذي يَرتَج

وَرهُ".  وَب ُظه ن  21يَعق الٍة ِم َك أيُّ ِرس لنا بُخصوِص م تَِص ائليَن: "ل ابوهُ ق فأج
وٍء  ا بُس م يُخبِرون اَك ل ن ُهن وِد ِم ا اليَه ن إخوانِن اؤوا ِم ن ج وذا، وَم ِة يَه ِمنطق

َك،  دا 22َعن ماعِ ُمعتَق ي َس ُب ف ا نَرَغ دوَن ولكنّن اٍن يَنتِق ّلِ َمك ي ُك اُس ف تَِك، فالنّ
ُث  23 َمذهبََك وَجماعتََك". ولَُس َحي زَل ب اِء َمن اُن الِلق اَن َمك يٍّن. وك وٍم ُمعَ ي ي واتّفَقوا على الِلقاِء ف

: 18أُلغَي في هذا الوقت تحديدًا أمر القيصر كلوديوس المذكور سابقا في سيرة الحواريين   )٢(                                                                                                                                                                                            
 ، ورجع بعض اليهود إلى روما. 2
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اِء،  ى الَمس باحِ إل ن الصَّ تُُهم ِم ت َجلَس تََمرَّ رى. واس ٍة أُخ ِة َمجموع َوفَدوا بِِرفق
ودة. كاَن بولُُس أثناَءها يُ  ِة هللاِ الَموع ثُُهم ويُبَيُِّن لُهم الَحقائَق الُمرتَبِطةَ بَمملك ودُ، َحدِّ ذُ الَموع و الُمنِق ا) ه الُمهُ علين ى (س اَعُهم أن عيس ا إقن اَوَل أثناَءه وح

اء.  ِب األنبي ن ُكتُ ا ِم ى وَغيِره وراةِ موس ي تَ اَء ف ا ج وَل  25بَكالِمِه بَينَما َرفََضهُ اآلَخروَن. واقتَنََع بَعُضُهم  24ُمستَشِهدًا في ُكّلِ ذِلَك بم وَحدََث ِخالٌف بَينَُهم َح
ُي ُروحِ  دََق َوح ولُُس: "َص هذا الَموضوعِ، وِعندَما بَدَؤوا يَنَصِرفوَن قاَل لُهم ب
ّيِ  اِن النّب ى ِلس اَء عل ذي ج واء، والّ واٌء بَس ائُِكم َس ى َشعِب بَني يَعقوَب وقُل لُهم: لقد َسِمعتُم ِرسالةَ هللاِ ولكنُّكم "اِذَهب إل 26أشعيا: هللاِ في ما قاَل عنُكم وعن آب

فإّن ُعقوَل أبناِء هذا الّشعِب  27ال تَفَهموَن، وشاَهدتُم أعمالَهُ ولكنُّكم ال تَفقَهوَن، 
التي  َمعوا ِرس ى ال يَس ائَرُهم، حتّ وا بَص م وأعَم ّموا آذانَُه د َص ة وق ُمتََكِلّس

وا  ا فيَرِجع فيَُهم". ويَفَهموه ّي، فأَش الِة  28إل ُكم لِرس بَِب َرفِض هُ بَس وا أنّ واعلَم
تَجيبوَن  النّجاةِ هِذِه، أَمَرنا هللاُ تَعالى بدَعوةِ َغيِرُكم ِمن األُمِم إليها، وهم لها ُمس

وبَعدَ انتهائِِه ِمن الَكالِم انَصَرَف اليَهودُ ِمن ِعنِدِه وقد ثاَرت فيما  29طائعوَن".  ا  30اقَشاٌت حادّةٌ َحوَل ُكّلِ ما ذََكَرهُ. بَينَُهم ُمن ي روم ا ف ولُُس ُمقيًم لَّ ب ذا َظ وهك
وقد فَتََحهُ في َوجِه ُكّلِ َمن يَرَغُب  )٣(َسنتَيِن كاملتَيِن في الَمنِزِل الّذي استأَجَرهُ.

ودةِ بِ  31في زيارتِِه.  ِة هللاِ الَموع اَم َمملك ُن قي رأةٍ، وكاَن ِخالَل تِلَك الفَترةِ يُعِل ُج
دوَن ُمعاَرضٍة ِمن أَحٍد، ُمتابِعًا تَعليَمهُ للنّاِس عن َسيِِّدنا عيسى الَمسيحِ (سالُمهُ 

 علينا).

في حال لم يأِت المشتكون أو لم تُسّجل التَُّهم خالل سنتين، يُطِلق اإلجراء الروماني سراح   )٣(                                                                                                                                                                                            
لى أماكن شتّى بما فيها كريت وتركيا المتّهم. وبعد أن أُطلق سراح بولس، يبدو أنّه سافر إ

واليونان وربما إسبانيا أيًضا. ويبدو أّن بولس كتب بعض رسائله في تلك الفترة من حياته. 
وبحسب التقليد أعيد سجن بولس، ومن ثّم قُِطع رأسه. ولكن لوقا أراد أن يبيّن لنا في نهاية ِسْفره 

 وانين الرومانية. أّن رسالة بولس كانت مقبولة ولم تتعارض مع الق


