
 اعمال الرسلسفر 

 جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المقدس  3 من  1 صفحة 

 13االصحاح  

، َوَمَناِينُ َوَكاَن ِفي أَْنَطاِكَيَة ِفي اْلَكِنيَسِة ُهَناَك أَْنِبَياُء َوُمَعلُِّموَن: َبْرَناَبا، َوِسْمَعاُن الَِّذي ُيْدَعى ِنيَجرَ  1 الَِّذي َتَربَّى َمَع ِهيُروُدَس  ، َولُوِكُيوُس اْلَقْيَرَواِني،
ْبِع، َوَشاُولُ   .َرِئيِس الر،

وُح اْلقُُدُس: 2 بَّ َوَيُصوُموَن، َقاَل الر،  .«أَْفِرُزوا لِي َبْرَناَبا َوَشاُوَل لِْلَعَمِل الَِّذي َدَعْوُتُهَما إِلَْيهِ »َوَبْيَنَما ُهْم َيْخِدُموَن الرَّ

 .َوَوَضُعوا َعلَْيِهَما األََياِدَي، ُثمَّ أَْطلَقُوُهَماَفَصاُموا ِحيَنِئٍذ َوَصل،وا  3

وِح اْلقُُدِس اْنَحَدَرا إِلَى َسلُوِكَيَة، َوِمْن ُهَناَك َساَفَرا ِفي اْلَبْحِر إِلَى قُبْ  4  .ُرسَ َفهَذاِن إِْذ أُْرِسالَ ِمَن الر،

ا َصاَرا ِفي َسالَِميَس َناَدَيا ِبَكلَِمِة هللِا ِفي مَ  5 ا َخاِدًماَولَمَّ  .َجاِمِع اْلَيُهوِد. َوَكاَن َمَعُهَما ُيوَحنَّ

ا اْسُمُه َباْرَيُشوُع، 6 اًبا َيُهوِدي ً ا َكذَّ ا اْجَتاَزا اْلَجِزيَرَة إِلَى َبافُوَس، َوَجَدا َرُجالً َساِحًرا َنِبي ً  َولَمَّ

 .هَذا َدَعا َبْرَناَبا َوَشاُوَل َواْلَتَمَس أَْن َيْسَمَع َكلَِمَة هللاِ َكاَن َمَع اْلَوالِي َسْرِجُيوَس ُبولَُس، َوُهَو َرُجٌل َفِهيٌم. فَ  7

اِحُر، ألَْن هَكَذا ُيَتْرَجُم اْسُمُه، َطالًِبا أَْن ُيْفِسَد اْلَوالَِي َعِن اإلِيَمانِ  8  .َفَقاَوَمُهَما َعلِيٌم السَّ

ا َشاُوُل، الَِّذي ُهَو ُبولُُس أَْيًضا، َفاْمَتألَ  9 وِح اْلقُُدِس َوَشَخَص إِلَْيهِ َوأَمَّ  ِمَن الر،

! أاَلَ َتَزاُل ُتْفِسُد ُسُبَل »َوَقاَل: 10 َها اْلُمْمَتلُِئ ُكلَّ ِغشٍّ َوُكلَّ ُخْبٍث! َيا اْبَن إِْبلِيَس! َياَعُدوَّ ُكلِّ ِبر   هللِا اْلُمْسَتِقيَمَة؟أَي،

بِّ َعلَْيَك، َفَتُكوُن  11  .َفِفي اْلَحاِل َسَقَط َعلَْيِه َضَباٌب َوُظْلَمٌة، َفَجَعَل َيُدوُر ُمْلَتِمًسا َمْن َيقُوُدهُ ِبَيِدهِ «. أَْعَمى الَ ُتْبِصُر الشَّْمَس إِلَى ِحينٍ َفاآلَن ُهَوَذا َيُد الرَّ

بِّ  12 ا َرأَى َما َجَرى، آَمَن ُمْنَدِهًشا ِمْن َتْعلِيِم الرَّ  .َفاْلَوالِي ِحيَنِئٍذ لَمَّ

ا َفَفاَرَقُهْم َوَرَجَع إِلَ ُثمَّ أَْقلَ  13 ا ُيوَحنَّ َة. َوأَمَّ  .ى أُوُرَشلِيمَ َع ِمْن َبافُوَس ُبولُُس َوَمْن َمَعُه َوأََتْوا إِلَى َبْرَجِة َبْمِفيلِيَّ

َة، َوَدَخلُوا اْلَمْجَمَع َيوْ  14 ا ُهْم َفَجاُزوا ِمْن َبْرَجَة َوأََتْوا إِلَى أَْنَطاِكَيِة ِبيِسيِديَّ ْبِت َوَجلَُسواَوأَمَّ  .َم السَّ

اُموِس َواألَْنِبَياِء، أَْرَسَل إِلَْيِهْم ُرَؤَساُء اْلَمْجَمِع َقاِئلِيَن: 15 َجاُل اإلِْخَوةُ، إِْن َكاَنْت ِعْنَدُكْم َكلَِمُة َوْعٍظ لِلشَّْعِب َفقُولُوا»َوَبْعَد ِقَراَءِة النَّ َها الرِّ  .«أَي،

َجاُل اإلِْسَراِئيلِي،وَن َوالَِّذيَن َيتَّقُوَن هللاَ، اْسَمُعوا»ِبَيِدِه َوَقاَل:َفَقاَم ُبولُُس َوأََشاَر  16 َها الرِّ  !أَي،

 .َعٍة أَْخَرَجُهْم ِمْنَهاإِلُه َشْعِب إِْسَراِئيَل هَذا اْخَتاَر آَباَءَنا، َوَرَفَع الشَّْعَب ِفي اْلُغْرَبِة فِي أَْرِض ِمْصَر، َوِبِذَراٍع ُمْرَتفِ  17

ةِ  18 يَّ ِة أَْرَبِعيَن َسَنًة، اْحَتَمَل َعَواِئَدُهْم ِفي اْلَبرِّ  .َوَنْحَو ُمدَّ

 .ُثمَّ أَْهلََك َسْبَع أَُمٍم ِفي أَْرِض َكْنَعاَن َوَقَسَم لَُهْم أَْرَضُهْم ِباْلقُْرَعةِ  19

ِبيِّ َوَبْعَد ذلَِك ِفي َنْحِو أَْرَبَعِمَئٍة َوَخْمِسيَن َسَنًة أَْعَطاُهْم  20  .قَُضاًة َحتَّى َصُموِئيَل النَّ

 .َوِمْن َثمَّ َطلَُبوا َملًِكا، َفأَْعَطاُهُم هللاُ َشاُوَل ْبَن َقْيٍس، َرُجالً ِمْن ِسْبِط ِبْنَياِميَن، أَْرَبِعيَن َسَنةً  21

ى َرُجالً َحَسَب َقْلبِي، الَِّذي َسَيْصَنُع ُكلَّ َمِشيَئِتيُثمَّ َعَزلَُه َوأََقاَم لَُهْم َداُوَد َملًِكا، الَِّذي َشِهَد لَُه أَْيًضا، إِْذ َقا 22  .َل: َوَجْدُت َداُوَد ْبَن َيسَّ

 .ِمْن َنْسِل هَذا، َحَسَب اْلَوْعِد، أََقاَم هللاُ إلِْسَراِئيَل ُمَخلًِّصا، َيُسوعَ  23

ِة التَّوْ  24 ا َفَكَرَز َقْبَل َمِجيِئِه ِبَمْعُموِديَّ  .َبِة لَِجِميِع َشْعِب إِْسَراِئيلَ إِْذ َسَبَق ُيوَحنَّ
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اهُ، لِكْن ُهَوَذا 25 ُل َسْعَيُه َجَعَل َيقُوُل:َمْن َتُظن،وَن أَنِّي أََنا؟ لَْسُت أََنا إِيَّ ا ُيَكمِّ ا َصاَر ُيوَحنَّ  .َيأِْتي َبْعِدي الَِّذي لَْسُت ُمْسَتِحق ًا أَْن أَُحلَّ ِحَذاَء َقَدَمْيهِ  َولَمَّ

َها » 26 َجاُل اإلِْخَوةُ َبِني ِجْنِس إِْبَراِهيَم، َوالَِّذيَن َبْيَنُكْم َيتَّقُوَن هللاَ، إِلَْيُكْم أُْرِسلَْت َكلَِمُة هَذاأَي،  .اْلَخالَِص  الرِّ

اِكِنيَن ِفي أُوُرَشلِيَم َوُرَؤَساَءُهْم لَْم َيْعِرفُوا هَذا. َوأَْقَواُل األَْنِبَياِء الَِّتي ُتْقرَ  27 ُموَها، إِْذ َحَكُموا َعلَْيهِ ألَنَّ السَّ  .أُ ُكلَّ َسْبٍت َتمَّ

ُهْم لَْم َيِجُدوا ِعلًَّة َواِحَدًة لِْلَمْوِت َطلَُبوا ِمْن ِبيالَُطَس أَْن ُيْقَتلَ  28  .َوَمْع أَنَّ

ُموا ُكلَّ َما ُكِتَب َعْنُه، أَْنَزلُوهُ َعِن اْلَخَشَبِة َوَوَضُعوهُ ِفي َقْبرٍ  29 ا َتمَّ  .َولَمَّ

 .َولِكنَّ هللاَ أََقاَمُه ِمَن األَْمَواتِ  30

اًما َكِثيَرًة لِلَِّذيَن َصِعُدوا َمَعُه ِمَن اْلَجلِيِل إِلَى أُوُرَشلِيَم، الَِّذيَن ُهْم ُشُهوُدهُ ِعْنَد ا 31  .لشَّْعبِ َوَظَهَر أَيَّ

ُرُكْم ِباْلَمْوِعِد الَِّذي َصاَر آلَباِئَنا، 32  َوَنْحُن ُنَبشِّ

اِني: أَْنَت اْبِني أََنا اْلَيْوَم َولَْدُتكَ نَّ هللاَ َقْد أَْكَمَل هَذا لََنا َنْحُن أَْوالََدُهْم، إِْذ أََقاَم َيُسوَع َكَما ُهَو َمْكُتوٌب أَْيًضا ِفي اْلَمْزُموِر اإِ  33  .لثَّ

ُه أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، َغْيَر َعِتيٍد أَْن َيُعوَد أَْيًضا إِلَ  34 اِدَقةَ إِنَّ  .ى َفَساٍد، َفهَكَذا َقاَل: إِنِّي َسأُْعِطيُكْم َمَراِحَم َداُوَد الصَّ

وَسَك َيَرى َفَساًدا 35  .َولِذلَِك َقاَل أَْيًضا فِي َمْزُموٍر آَخَر:لَْن َتَدَع قُد،

 .آَباِئِه، َوَرأَى َفَساًداألَنَّ َداُوَد َبْعَد َما َخَدَم ِجيلَُه ِبَمُشوَرِة هللِا، َرَقَد َواْنَضمَّ إِلَى  36

ا الَِّذي أََقاَمُه هللاُ َفلَْم َيَر َفَساًدا 37  .َوأَمَّ

ُه ِبهَذا ُيَناَدى لَُكْم بُِغْفَراِن اْلَخَطاَيا، 38 َجاُل اإلِْخَوةُ، أَنَّ َها الرِّ  َفْلَيُكْن َمْعلُوًما ِعْنَدُكْم أَي،

ُر ُكل، َمْن ُيْؤِمُن مِ  39 ُروا ِمْنُه ِبَناُموِس ُموَسىَوِبهَذا َيَتَبرَّ  .ْن ُكلِّ َما لَْم َتْقِدُروا أَْن َتَتَبرَّ

 :َفاْنُظُروا لَِئالَّ َيأِْتَي َعلَْيُكْم َما ِقيَل ِفي األَْنِبَياءِ  40

اِمكُ  41 ُبوا َواْهلُِكوا! ألَنَِّني َعَمالً أَْعَمُل ِفي أَيَّ َها اْلُمَتَهاِوُنوَن، َوَتَعجَّ قُوَن إِْن أَْخَبَرُكْم أََحٌد ِبهِ اُْنُظُروا أَي،  .«ْم. َعَمالً الَ ُتَصدِّ

ْبِت اْلَقاِدمِ َوَبْعَدَما َخَرَج اْلَيُهوُد ِمَن اْلَمْجَمِع َجَعَل األَُمُم َيْطلُُبوَن إِلَْيِهَما أَْن ُيَكلَِّماُهْم ِبهَذا اْلَكالَِم  42  .ِفي السَّ

ِت اْلَجَماَعُة، َتب 43 ا اْنَفضَّ ِديَن ُبولَُس َوَبْرَناَبا، اللََّذْيِن َكاَنا ُيَكلَِّماِنِهْم َويُ َولَمَّ َخالَِء اْلُمَتَعبِّ  .ْقِنَعاِنِهْم أَْن َيْثُبُتوا ِفي ِنْعَمِة هللاِ َع َكِثيُروَن ِمَن اْلَيُهوِد َوالد،

الِي اْجَتَمَعْت ُكل، اْلَمِديَنِة َتْقِريًبا لَِتْسَمعَ  44 ْبِت التَّ  .َكلَِمَة هللاِ  َوِفي السَّ

فِ  45 ا َرأَى اْلَيُهوُد اْلُجُموَع اْمَتألُوا َغْيَرًة، َوَجَعلُوا ُيَقاِوُموَن َما َقالَُه ُبولُُس ُمَناِقِضيَن َوُمَجدِّ  .ينَ َفلَمَّ

الً ِبَكِلَمِة هللاِ »َفَجاَهَر ُبولُُس َوَبْرَناَبا َوَقاالَ: 46 ِة، ُهَوَذا َكاَن َيِجُب أَْن ُتَكلَُّموا أَْنُتْم أَوَّ ُكْم َغْيُر ُمْسَتِحقِّيَن لِْلَحَياِة األََبِديَّ ، َولِكْن إِْذ َدَفْعُتُموَها َعْنُكْم، َوَحَكْمُتْم أَنَّ
ُه إِلَى األَُممِ   .َنَتَوجَّ

: َقْد أََقْمُتَك ُنوًرا لأِلَُمِم، لَِتُكوَن أَْنَت َخالًَصا إِلَى  47 ب،  .«أَْقَصى األَْرِض ألَْن هَكَذا أَْوَصاَنا الرَّ

. َوآَمَن َجِميُع الَِّذيَن َكاُنوا ُمَعيَّ  48 بِّ ُدوَن َكلَِمَة الرَّ ا َسِمَع األَُمُم ذلَِك َكاُنوا َيْفَرُحوَن َوُيَمجِّ ةِ َفلَمَّ  .ِنيَن لِْلَحَياِة األََبِديَّ

بِّ ِفي ُكلِّ اْلُكوَرةِ  49  .َواْنَتَشَرْت َكلَِمُة الرَّ
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ِريَفاِت َوُوُجوَه اْلَمِديَنِة، َوأََثاُروا اْضِطَهاًدا َعلَى ُبولَُس َوَبرْ َولِكنَّ اْلَيهُ  50 َداِت الشَّ َساَء اْلُمَتَعبِّ ُكوا النِّ  .َناَبا، َوأَْخَرُجوُهَما ِمْن ُتُخوِمِهمْ وَد َحرَّ

ا ُهَما َفَنَفَضا ُغَباَر أَْرُجلِِهَما َعلَْيِهْم، َوأََتَيا إِلَى إِيقُوِنَيةَ  51  .أَمَّ

وِح اْلقُُدسِ  52 ا التَّالَِميُذ َفَكاُنوا َيْمَتلُِئوَن ِمَن اْلَفَرِح َوالر،  .َوأَمَّ

 


