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 :ِحيَنِئٍذ َبَسَط ُبولُُس َيَدهُ َوَجَعَل َيْحَتج  «. َمأُْذوٌن لََك أَْن َتَتَكلََّم ألَْجِل َنْفِسكَ »َفَقاَل أَْغِريَباُس لُِبولَُس:1

َها اْلَملُِك أَْغِريَباُس، إِْذ أََنا ُمْزِمٌع أَْن أَْحَتجَّ اْلَيْوَم لََدْيَك َعْن ُكلِّ َما ُيَحاِكُمِني ِبِه اْليَ إِنِّي أَْحِسُب َنْفِسي َسِعيًدا » 2  .ُهودُ أَي 

َما َوأَْنَت َعالٌِم ِبَجِميِع اْلَعَواِئِد َواْلَمَساِئِل الَِّتي َبْيَن اْلَيُهوِد. لِذلَِك أَْلَتِمُس ِمْنَك أَ  3  .ْن َتْسَمَعِني ِبُطوِل األََناةِ الَ ِسيَّ

ِتي ِفي أُوُرَشلِيَم َيْعِرفَُها َجِميُع اْلَيُهودِ  4  ،َفِسيَرِتي ُمْنُذ َحَداَثِتي الَِّتي ِمَن اْلُبَداَءِة َكاَنْت َبْيَن أُمَّ

ِل، إِْن أََراُدوا أَْن َيْشَهُدوا، أَنِّي َحَسَب َمْذَهِب ِعبَ  5 اَعالِِميَن ِبي ِمَن األَوَّ يِسي ً  .اَدِتَنا األَْضَيِق ِعْشُت َفرِّ

 َواآلَن أََنا َواِقٌف أَُحاَكُم َعلَى َرَجاِء اْلَوْعِد الَِّذي َصاَر ِمَن هللِا آلَباِئَنا، 6

َها اْلَملُِك أَْغِريَباسُ الَِّذي أَْسَباُطَنا االْثَنا َعَشَر َيْرُجوَن َنَوالَُه، َعاِبِديَن ِباْلَجْهِد لَْيالً َوَنَهاًرا. َفِمْن أَْجِل هذَ  7 َجاِء أََنا أَُحاَكُم ِمَن اْلَيُهوِد أَي   .ا الرَّ

ُق إِْن أََقاَم هللاُ أَْمَواًتا؟ 8  لَِماَذا ُيَعد  ِعْنَدُكْم أَْمًرا الَ ُيَصدَّ

ةً  9 ُه َيْنَبِغي أَْن أَْصَنَع أُُموًرا َكِثيَرًة ُمَضادَّ  .الْسِم َيُسوَع النَّاِصِريِّ  َفأََنا اْرَتأَْيُت ِفي َنْفِسي أَنَّ

ْلَطاَن ِمْن قِ  10 يِسيَن، آِخًذا الس  ا َكاُنوا ُيْقَتلُوَن أَْلَقْيُت قُْرَعًة َوَفَعْلُت ذلَِك أَْيًضا ِفي أُوُرَشلِيَم، َفَحَبْسُت ِفي ُسُجوٍن َكِثيِريَن ِمَن اْلِقدِّ َبِل ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة. َولَمَّ
 .ِبذلِكَ 

ْجِديِف. َوإِْذ أَْفَرَط َحَنِقي َعلَْيهِ َوِفي كُ  11 ُهْم إِلَى التَّ ِِ لِّ اْلَمَجاِمِع ُكْنُت أَُعاِقُبُهْم ِمَراًرا َكِثيَرًة، َوأَْضَطر   .ْم ُكْنُت أَْطُرُدُهْم إِلَى اْلُمُدِن الَِّتي ِفي اْلَخاِر

ا ُكْنُت َذاِهًبا ِفي ذلَِك إِلَى ِدَمْشَق، ِبُسْلَطانٍ » 12 ٍة ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة، َولَمَّ  َوَوِصيَّ

َماِء أَْفَضَل ِمْن لََمَعاِن الشَّْمِس،  13 َها اْلَملُِك، ُنوًرا ِمَن السَّ ِريِق، أَي  َهاِر ِفي الطَّ اِهِبيَن َمِعيَرأَْيُت ِفي ِنْصِف النَّ  .َقْد أَْبَرَق َحْولِي َوَحْوَل الذَّ

ا َسَقْطَنا َجِميُعَنا عَ  14 ِة: َشاُوُل، َشاُوُل! لَِماَذا َتْضَطِهُدِنيَفلَمَّ ؟ َصْعٌب َعلَْيَك أَْن َتْرفَُس لَى األَْرِض، َسِمْعُت َصْوًتا ُيَكلُِّمِني َوَيُقوُل ِبالل َغِة اْلِعْبَراِنيَّ
 . َمَناِخسَ 

ُد؟ َفَقاَل: أََنا َيُسوُع الَِّذي أَْنَت  15  .َتْضَطِهُدهُ َفقُْلُت أََنا: َمْن أَْنَت َيا َسيِّ

 أَْظَهُر لََك ِبِه،َولِكْن قُْم َوِقْف َعلَى ِرْجلَْيَك ألَنِّي لِهَذا َظَهْرُت لََك، ألَْنَتِخَبَك َخاِدًما َوَشاِهًدا ِبَما َرأَْيَت َوِبَما سَ  16

اَك ِمَن الشَّْعِب َوِمَن األَُمِم الَِّذيَن أََنا اآلَن أُْرِسلَُك إِلَْيهِ  17  ْم،ُمْنِقًذا إِيَّ

ْيَطاِن إِلَى هللِا، َحتَّى َيَنالُو 18 ِسينَ لَِتْفَتَح ُعُيوَنُهْم َكْي َيْرِجُعوا ِمْن ُظلَُماٍت إِلَى ُنوٍر، َوِمْن ُسْلَطاِن الشَّ  .ا ِباإلِيَماِن ِبي ُغْفَراَن اْلَخَطاَيا َوَنِصيًبا َمَع اْلُمَقدَّ

َها اْلَملُِك أَْغِريَباُس » 19 ِة،ِمْن َثمَّ أَي  َماِويَّ ْؤَيا السَّ  لَْم أَُكْن ُمَعاِنًدا لِلر 

ِة، ُثمَّ األَُمَم، أَ  20 الً الَِّذيَن ِفي ِدَمْشَق، َوِفي أُوُرَشلِيَم َحتَّى َجِميِع ُكوَرِة اْلَيُهوِديَّ  .ْوَبةِ ْن َيُتوُبوا َوَيْرِجُعوا إِلَى هللِا َعاِملِيَن أَْعَماالً َتلِيُق ِبالتَّ َبْل أَْخَبْرُت أَوَّ

 .ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْمَسَكِني اْلَيُهوُد ِفي اْلَهْيَكِل َوَشَرُعوا ِفي َقْتلِي 21

ِغيِر َواْلَكِبيِر. َوأََنا الَ أَقُ  22 ُه َعِتيٌد أَْن وُل َشْيًئا َغْيَر َما َتَكلََّم األَ َفإِْذ َحَصْلُت َعلَى َمُعوَنٍة ِمَن هللِا، َبِقيُت إِلَى هَذا اْلَيْوِم، َشاِهًدا لِلصَّ ْنِبَياُء َوُموَسى أَنَّ
 :َيُكونَ 
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َل ِقَياَمِة األَْمَواِت، ُمْزِمًعا أَْن ُيَناِدَي ِبُنوٍر لِلشَّْعِب َولأِلَُممِ  23  .«إِْن ُيَؤلَِّم اْلَمِسيُح، َيُكْن ُهَو أَوَّ

لَُك إِلَى اْلَهَذَيانِ أَنْ »َوَبْيَنَما ُهَو َيْحَتج  ِبهَذا، َقاَل َفْسُتوُس ِبَصْوٍت َعِظيٍم: 24  .«!َت َتْهِذي َيا ُبولُُس! اْلُكُتُب اْلَكِثيَرةُ ُتَحوِّ

ْحوِ »َفَقاَل: 25 ْدِق َوالصَّ َها اْلَعِزيُز َفْسُتوُس، َبْل أَْنِطُق ِبَكلَِماِت الصِّ  .لَْسُت أَْهِذي أَي 

ُه ِمْن ِجَهِة هِذِه األُُموِر، َعالٌِم اْلَملُِك الَِّذي  26 ُق أَْن َيْخَفى َعلَْيِه َشْيٌء ِمْن ذلَِك، ألَنَّ هَذا لَْم ُيْفَعْل ِفي َزاوِ ألَنَّ  .َيةٍ أَُكلُِّمُه ِجَهاًرا، إِْذ أََنا لَْسُت أَُصدِّ

َها اْلَملُِك أَْغِريَباُس ِباألَْنِبَياِء؟ أََنا أَْعلَُم أَنََّك ُتْؤِمنُ  27  .«أَُتْؤِمُن أَي 

 .«ِبَقلِيل ُتْقِنُعِني أَْن أَِصيَر َمِسيِحي ًا»ولَُس:َفَقاَل أَْغِريَباُس لِبُ  28

ُه ِبَقلِيل َوِبَكِثيٍر، لَْيَس أَْنَت َفَقْط، َبْل أَْيًضا َجِميُع الَِّذيَن َيْسَمُعوَنِني»َفَقاَل ُبولُُس: 29 ِه اْلَيْوَم، َيِصيُروَن هَكَذا َكَما أََنا، َما َخالَ هذِ  ُكْنُت أَُصلِّي إِلَى هللِا أَنَّ
 .«اْلقُُيودَ 

ا َقاَل هَذا َقاَم اْلَملُِك َواْلَوالِي َوَبْرِنيِكي َواْلَجالُِسوَن َمَعُهْم، 30  َفلَمَّ

 .«ودَ إِنَّ هَذا اإلِْنَساَن لَْيَس َيْفَعُل َشْيًئا َيْسَتِحق  اْلَمْوَت أَِو اْلقُيُ »َواْنَصَرفُوا َوُهْم ُيَكلُِّموَن َبْعُضُهْم َبْعًضا َقاِئلِيَن: 31

 .«َكاَن ُيْمِكُن أَْن ُيْطلََق هَذا اإلِْنَساُن لَْو لَْم َيُكْن َقْد َرَفَع َدْعَواهُ إِلَى َقْيَصرَ »َوَقاَل أَْغِريَباُس لَِفْسُتوَس: 32

 


