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ِة أَنَّ األَُمَم أَْيًضا َقبِلُوا َكلَِمَة للاِ  1 ُسُل َواإلِْخَوةُ الَِّذيَن َكاُنوا ِفي اْلَيُهوِديَّ  .َفَسِمَع الرُّ

ا َصِعَد ُبْطُرُس إِلَى أُوُرَشلِيَم،  2  َخاَصَمُه الَِّذيَن ِمْن أَْهِل اْلِخَتاِن،َولَمَّ

 .«إِنََّك َدَخْلَت إِلَى ِرَجال َذِوي ُغْلَفٍة َوأََكْلَت َمَعُهمْ »َقاِئلِيَن: 3

َتاُبِع َقاِئلً  4  :َفاْبَتَدأَ ُبْطُرُس َيْشَرُح لَُهْم ِبالتَّ

َماِء، َفأََتى إِلَيَّ أََنا ُكْنُت ِفي َمِديَنِة َياَفا أَُصلِّي، َفَرأَْيُت ِفي َغْيبَ » 5 الٍَة ِبأَْرَبَعِة أَْطَراٍف ِمَن السَّ  .ٍة ُرْؤَيا: إَِناًء َناِزالً ِمْثَل ُملََءٍة َعِظيَمٍة ُمدَّ

َماءِ  6 اَفاِت َوُطُيوَر السَّ حَّ لً، َفَرأَْيُت َدَوابَّ األَْرِض َواْلُوُحوَش َوالزَّ ْسُت ِفيِه ُمَتأَمِّ  .َفَتَفرَّ

 .ْوًتا َقاِئلً لِي: قُْم َيا ُبْطُرُس، اْذَبْح َوُكلْ َوَسِمْعُت صَ  7

ُه لَْم َيْدُخْل َفِمي َقطُّ َدِنٌس أَْو َنِجسٌ  8 ! ألَنَّ  .َفقُْلُت: َكلَّ َياَربُّ

ْسُه أَْنتَ  9 َرهُ للاُ الَ ُتَنجِّ َماِء: َما َطهَّ  .َفأََجاَبِني َصْوٌت َثاِنَيًة ِمَن السَّ

َماِء أَْيًضاَوَكاَن هَذا َعلَى ثَ  10 اٍت. ُثمَّ اْنُتِشَل اْلَجِميُع إِلَى السَّ  .لَِث َمرَّ

 .ةَ َوإَِذا َثلََثُة ِرَجال َقْد َوَقفُوا لِْلَوْقِت ِعْنَد اْلَبْيِت الَِّذي ُكْنُت ِفيِه، ُمْرَسلِيَن إِلَيَّ ِمْن َقْيَصِريَّ  11

وُح أَْن أَْذَهَب َمَعُهْم َغْيَر  12 ُجِل،َفَقاَل لِي الرُّ ُة. َفَدَخْلَنا َبْيَت الرَّ تَّ  ُمْرَتاٍب ِفي َشْيٍء. َوَذَهَب َمِعي أَْيًضا هُؤالَِء اإلِْخَوةُ السِّ

 ْطُرَس،َعاَن اْلُملَقََّب بُ َفأَْخَبَرَنا َكْيَف َرأَى اْلَملََك ِفي َبْيِتِه َقاِئًما َوَقاِئلً لَُه: أَْرِسْل إِلَى َياَفا ِرَجاالً، َواْسَتْدِع ِسمْ  13

 .َوُهَو ُيَكلُِّمَك َكلًَما ِبِه َتْخلُُص أَْنَت َوُكلُّ َبْيِتكَ  14

وُح اْلقُُدُس َعلَْيِهْم َكَما َعلَْيَنا أَْيًضا ِفي اْلُبَداَءةِ  15 ا اْبَتَدْأُت أََتَكلَُّم، َحلَّ الرُّ  .َفلَمَّ

ا 16 بِّ َكْيَف َقاَل: إِنَّ ُيوَحنَّ ْرُت َكلََم الرَّ وِح اْلقُُدسِ  َفَتَذكَّ ُدوَن ِبالرُّ ا أَْنُتْم َفَسُتَعمَّ َد ِبَماٍء َوأَمَّ  .َعمَّ

بِّ َيُسوَع اْلَمِسيحِ  17 ِة ُمْؤِمِنيَن ِبالرَّ ِويَّ  .«، َفَمْن أََنا  أََقاِدٌر أَْن أَْمَنَع للاَ َفإِْن َكاَن للاُ َقْد أَْعَطاُهُم اْلَمْوِهَبَة َكَما لََنا أَْيًضا ِبالسَّ

ُدوَن للاَ َقاِئلِيَن:فَ  18 ا َسِمُعوا ذلَِك َسَكُتوا، َوَكاُنوا ُيَمجِّ ْوَبَة لِْلَحَياةِ »لَمَّ  .«!إًِذا أَْعَطى للاُ األَُمَم أَْيًضا التَّ

يِق الَِّذي َحَصَل ِبَسَبِب اْسِتَفاُنوَس َفاْجَتاُزوا إِلَى  19 اِء الضِّ ُتوا ِمْن َجرَّ ا الَِّذيَن َتَشتَّ ِفيِنيِقَيَة َوقُْبُرَس َوأَْنَطاِكَيَة، َوُهْم الَ ُيَكلُِّموَن أََحًدا ِباْلَكلَِمِة إاِلَّ اْلَيُهوَد أَمَّ
 .َفَقطْ 

ا َدَخلُوا أَْنَطاِكَيَة َكا 20 بِّ َيُسوعَ ُنوا ُيَخاِطُبوَولِكْن َكاَن ِمْنُهْم َقْوٌم، َوُهْم ِرَجاٌل قُْبُرِسيُّوَن َوَقْيَرَواِنيُّوَن، الَِّذيَن لَمَّ ِريَن ِبالرَّ  .َن اْلُيوَناِنيِّيَن ُمَبشِّ

بِّ  21 بِّ َمَعُهْم، َفآَمَن َعَدٌد َكِثيٌر َوَرَجُعوا إِلَى الرَّ  .َوَكاَنْت َيُد الرَّ

 .َتاَز إِلَى أَْنَطاِكَيةَ َفُسِمَع اْلَخَبُر َعْنُهْم ِفي آَذاِن اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي أُوُرَشلِيَم، َفأَْرَسلُوا َبْرَناَبا لَِكْي َيجْ  22

بِّ ِبَعْزِم اْلَقْلبِ  23 ا أََتى َوَرأَى ِنْعَمَة للِا َفِرَح، َوَوَعَظ اْلَجِميَع أَْن َيْثُبُتوا ِفي الرَّ  الَِّذي لَمَّ

وِح اْلقُُدِس َواإلِيَماِن. َفاْنَضمَّ إِلَى ا 24 ُه َكاَن َرُجلً َصالًِحا َوُمْمَتلًِئا ِمَن الرُّ بِّ َجْمٌع َغِفيرٌ ألَنَّ  .لرَّ
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ا َوَجَدهُ َجاَء ِبِه إِلَى أَْنَطاِكَيةَ  25  .ُثمَّ َخَرَج َبْرَناَبا إِلَى َطْرُسوَس لَِيْطلَُب َشاُوَل. َولَمَّ

ُهَما اْجَتَمَعا ِفي اْلَكِنيَسِة َسَنًة َكاِملًَة َوَعلََّما َجْمًعا َغِفيًرا. َوُدِعَي التَّلَِميذُ  26 الً « َمِسيِحيِّينَ » َفَحَدَث أَنَّ  .ِفي أَْنَطاِكَيَة أَوَّ

اِم اْنَحَدَر أَْنِبَياُء ِمْن أُوُرَشلِيَم إِلَى أَْنَطاِكَيةَ  27  .َوِفي ِتْلَك األَيَّ

وِح أَنَّ ُجوًعا َعِظيًما َكاَن َعِتيًدا أَْن َيِصيَر َعلَ  28 اِم ُكلُوِدُيوَس َوَقاَم َواِحٌد ِمْنُهُم اْسُمُه أََغاُبوُس، َوأََشاَر ِبالرُّ ى َجِميِع اْلَمْسُكوَنِة، الَِّذي َصاَر أَْيًضا فِي أَيَّ
 .َقْيَصرَ 

َر لُِكّل ِمْنُهْم أَْن ُيْرِسَل ُكلُّ َواِحٍد َشْيًئا، ِخْدَمًة إِلَى اإلِْخَوِة السَّ  29 ةِ َفَحَتَم التَّلَِميُذ َحْسَبَما َتَيسَّ  .اِكِنيَن ِفي اْلَيُهوِديَّ

 .ا ذلَِك ُمْرِسلِيَن إِلَى اْلَمَشاِيِخ ِبَيِد َبْرَناَبا َوَشاُولَ َفَفَعلُو 30

 


