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َجاُل اإلِْخَوةُ َواآلَباُء، اْسَمُعوا اْحِتَجاِجي اآلَن لََدْيُكمْ » 1 َها الرِّ  .«أَيُّ

ِة أَْعُطوا  2 ُه ُيَناِدي لَُهْم ِباللَُّغِة اْلِعْبَراِنيَّ ا َسِمُعوا أَنَّ  :ُسُكوًتا أَْحَرى. َفَقالَ َفلَمَّ

ًبا ِعْنَد ِرْجلَ » 3 َة، َولِكْن َرَبْيُت ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة ُمَؤدَّ . َوُكْنُت أََنا َرُجٌل َيُهوِديٌّ ُولِْدُت فِي َطْرُسوَس ِكيلِيِكيَّ اُموِس اَأََبِويِّ ِِيَل َعلَ  َتْحِقيِق النَّ َماَاَ ََ ْي 
ُيوًرا هلِل َكَما أَْنُتْم َجمِ   .يُعُكُم اْلَيْومَ ََ

ُجوِن ِرَجاَاً َوِنَساًء، 4 ًدا َوُمَسلًِّما إِلَ  السُّ ِريَق َحتَّ  اْلَمْوِت، ُمَقيِّ  َواْضَطَهْدُت هَذا الطَّ

َِِل لِ  5 ِِيُس اْلَكَهَنِة َوَجِميُع اْلَمْشَيَخِة، الَِّذيَن إِْذ أََخْذُت أَْيًضا ِمْنُهْم َرَسا إِلْخَوِة إِلَ  ِدَمْشَق، َذَهْبُت آلِتَي ِبالَِّذيَن ُهَناَك إِلَ  أُوُرَشلِيَم َكَما َيْشَهُد لِي أَْيًضا َر
ِديَن لَِكْي ُيَعاَقُبوا  .ُمَقيَّ

َهاِر، َبْغَتًة أَْبَرَق َحْولِي ِمَن ال 6 ُه َنْحَو ِنْصِف النَّ ٌب إِلَ  ِدَمْشَق أَنَّ َماِء ُنورٌ َفَحَدَث لِي َوأََنا َذاِهٌب َوُمَتَقرِّ  .َعِظيمٌ  سَّ

ِِالً لِي: َشاُوُل، َشاُوُل،! لَِماَذا َتْضَطِهُدِني؟ 7  َفَسَقْطُت َعلَ  اَأَْرِض، َوَسِمْعُت َصْوًتا َقا

ُد؟ َفَقاَل لِي: أََنا َيُسوُع النَّاِصِريُّ الَِّذي أَْنَت َتْضَطِهُدهُ  8  .َفأََجْبُت: َمْن أَْنَت َيا َسيِّ

ُهْم لَْم َيْسَمُعوا َصْوَت الَِّذي َكلََّمِنيَوالَِّذيَن َكاُنوا َمِعي َنظَ  9  .ُروا النُّوَر َواْرَتَعُبوا، َولِكنَّ

: قُْم َواْذَهْب إِلَ  ِدَمْشَق، َوُهَناَك ُيَقاُل لََك َعْن َجِميِع  10 بُّ ؟ َفَقاَل لِي الرَّ  .َما َتَرتََّب لََك أَْن َتْفَعلَ َفقُْلُت: َماَذا أَْفَعُل َياَربُّ

ُت إِلَ  ِدَمْشقَ  َوإِذْ  11 ِْ  .ُكْنُت َاَ أُْبِصُر ِمْن أَْجِل َبَهاِء ذلَِك النُّوِر، اْقَتاَدِني ِبَيِدي الَِّذيَن َكاُنوا َمِعي، َفِج

انِ » 12 كَّ اُموِس، َوَمْشُهوًدا لَُه ِمْن َجِميِع اْلَيُهوِد السُّ ا َحَسَب النَّ ا َرُجالً َتِقي ً  ُثمَّ إِنَّ َحَناِنيَّ

اَعِة َنَظْرُت إِلَْيِه،أََت  إِ  13 ، َوَوَقَف َوَقاَل لِي: أَيَُّها اَأَُخ َشاُوُل، أَْبِصْر! َفِفي ِتْلَك السَّ  لَيَّ

، َوَتْسَمَع َصْوًتا ِمْن َفِمهِ  14 َتُه، َوُتْبِصَر اْلَبارَّ َِ َِِنا اْنَتَخَبَك لَِتْعلََم َمِشي  .َفَقاَل: إِلُه آَبا

اِس ِبَما َرأَْيَت َوَسِمْعتَ َأَنََّك َسَتُكوُن لَُه  15  .َشاِهًدا لَِجِميِع النَّ

بِّ  16 ِسْل َخَطاَياَك َداِعًيا ِباْسِم الرَّ َْ  .َواآلَن لَِماَذا َتَتَواَن ؟ قُْم َواْعَتِمْد َوا

ْيَبٍة،َوَحَدَث لِي َبْعَد َما َرَجْعُت إِلَ  أُوُرَشلِيَم َوُكْنُت أَُصلِّي ِفي اْلَهْيَكِل، أَنِّي  17 ََ  َحَصْلُت ِفي 

ُهْم َاَ َيْقَبلُوَن َشَهاَدَتَك َعنِّي 18 ِِالً لِي: أَْسِرْع! َواْخُرْج َعاِجالً ِمْن أُوُرَشلِيَم، َأَنَّ  .َفَرأَْيُتُه َقا

، ُهْم َيْعلَُموَن أَنِّي ُكْنُت أَْحِبُس َوأَْضِرُب ِفي ُكلِّ َمْجَمٍع الَِّذيَن ُيْؤمِ  19  .ُنوَن ِبكَ َفقُْلُت: َياَربُّ

 .هُ َوِحيَن ُسِفَك َدُم اْسِتَفاُنوَس َشِهيِدَك ُكْنُت أََنا َواِقًفا َوَراِضًيا ِبَقْتلِِه، َوَحاِفًظا ِثَياَب الَِّذيَن َقَتلُو 20

 .«َفَقاَل لِي: اْذَهْب، َفإِنِّي َسأُْرِسلَُك إِلَ  اَأَُمِم َبِعيًدا 21

ِِلِيَن:َفَسِمُعوا لَُه َحتَّ  هِذِه اْلَكلِ  22 ، ُثمَّ َرَفُعوا أَْصَواَتُهْم َقا ِِ ُه َكاَن َاَ َيُجوُز أَْن َيِعيشَ »َمَة  .«!ُخْذ ِمْثَل هَذا ِمَن اَأَْرِض، َأَنَّ

23 ، َباًرا إِلَ  اْلَجوِّ َُ  َوإِْذ َكاُنوا َيِصيُحوَن َوَيْطَرُحوَن ِثَياَبُهْم َوَيْرُموَن 
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ِِالً أَْن ُيْفَحَص ِبَضَرَباٍت، لَِيْعلََم َأَيِّ َسَبٍب َكاُنوا َيْصُرُخوَن َعلَْيِه هَكَذاأََمَر اَأَِميُر أَْن ُيْذَهَب ِبِه إِ  24  .لَ  اْلُمَعْسَكِر، َقا

ِة اْلَواِقِف: 25 َِ ِِِد اْلِم َياِط، َقاَل ُبولُُس لَِقا وهُ لِلسِّ ا َمدُّ ََ »َفلَمَّ ا   «ْيَر َمْقِضيٍّ َعلَْيِه؟أََيُجوُز لَُكْم أَْن َتْجلُِدوا إِْنَساًنا ُروَماِني ً

ِِالً: 26 ِة َذَهَب إِلَ  اَأَِميِر، َوأَْخَبَرهُ َقا َِ ُِِد اْلِم ُجَل ُروَماِنيٌّ »َفإِْذ َسِمَع َقا  .«اْنُظْر َماَذا أَْنَت ُمْزِمٌع أَْن َتْفَعَل! َأَنَّ هَذا الرَّ

؟»َفَجاَء اَأَِميُر َوَقاَل لَُه: 27  .«َنَعمْ »َفَقاَل:  «قُْل لِي: أَْنَت ُروَماِنيٌّ

َعِويَّةَ »َفأََجاَب اَأَِميُر: 28 ا أََنا َفِبَمْبلٍَغ َكِبيٍر اْقَتَنْيُت هِذِه الرَّ ا أََنا َفَقْد ُولِْدُت ِفيَها»َفَقاَل ُبولُُس:«. أَمَّ  .«أَمَّ

َدهُ َولِْلَوْقِت َتَنحَّ  َعْنُه الَِّذيَن َكاُنوا ُمْزِمِعيَن أَْن َيْفَحُصوهُ. َواْخَتشَ  29 ُه َقْد َقيَّ ، َوَأَنَّ ُه ُروَماِنيٌّ ا َعلَِم أَنَّ  .  اَأَِميُر لَمَّ

َباِط، وَ  30 ْجَمِعِهْم. َفأَْحَضَر ُبولَُس أََمَر أَْن َيْحُضَر ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُكلُّ مَ َوِفي اْلَغِد إِْذ َكاَن ُيِريُد أَْن َيْعلََم اْلَيِقيَن: لَِماَذا َيْشَتِكي اْلَيُهوُد َعلَْيِه؟ َحلَُّه ِمَن الرِّ
 .َوأََقاَمُه لََدْيِهمْ 

 


