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 3االصحاح  

اِسَعةِ  1 الَِة التَّ ا َمًعا إِلَى اْلَهْيَكِل ِفي َساَعِة الصَّ  .َوَصِعَد ُبْطُرُس َوُيوَحنَّ

ِه ُيْحَمُل، َكاُنوا َيَضُعوَنُه ُكلَّ  2  .لَِيْسأََل َصَدَقًة ِمَن الَِّذيَن َيْدُخلُوَن اْلَهْيَكلَ « اْلَجِميلُ »َيْوٍم ِعْنَد َباِب اْلَهْيَكِل الَِّذي ُيَقاُل لَُه  َوَكاَن َرُجٌل أَْعَرُج ِمْن َبْطِن أُمِّ

ا ُمْزِمَعْيِن أَْن َيْدُخالَ اْلَهْيَكَل، َسأََل لَِيأُْخَذ َصَدَقةً  3 ا َرأَى ُبْطُرَس َوُيوَحنَّ  .َفهَذا لَمَّ

َس ِفي 4 ا، َوَقاَل:َفَتَفرَّ  «!اْنُظْر إِلَْيَنا»ِه ُبْطُرُس َمَع ُيوَحنَّ

 .َفالََحَظُهَما ُمْنَتِظًرا أَْن َيأُْخَذ ِمْنُهَما َشْيًئا 5

اهُ أُْعِطيَك: ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح النَّاِصِريِّ قُ »َفَقاَل ُبْطُرُس: 6 ٌة َوالَ َذَهٌب، َولِكِن الَِّذي لِي َفإِيَّ  .«!ْم َواْمشِ لَْيَس لِي فِضَّ

َدْت ِرْجالَهُ َوَكْعَباهُ، 7  َوأَْمَسَكُه ِبَيِدِه اْلُيْمَنى َوأََقاَمُه، َفِفي اْلَحاِل َتَشدَّ

 .َفَوَثَب َوَوَقَف َوَصاَر َيْمِشي، َوَدَخَل َمَعُهَما إِلَى اْلَهْيَكِل َوُهَو َيْمِشي َوَيْطفُُر َوُيَسبُِّح للاَ  8

 .لشَّْعِب َوُهَو َيْمِشي َوُيَسبُِّح للاَ َوأَْبَصَرهُ َجِميُع ا 9

َدَقِة َعلَى َباِب اْلَهْيَكِل اْلَجِميِل، َفاْمَتألُوا َدْهَشةً  10 ُه ُهَو الَِّذي َكاَن َيْجلُِس ألَْجِل الصَّ ا َحَدَث لَهُ  َوَعَرفُوهُ أَنَّ  .َوَحْيَرًة ِممَّ

ُجُل األَْعَرُج الَِّذي ُشفِ  11 َواِق الَِّذي ُيَقاُل لَُه َوَبْيَنَما َكاَن الرَّ ا، َتَراَكَض إِلَْيِهْم َجِميُع الشَّْعِب إِلَى الرِّ ًكا ِبُبْطُرَس َوُيوَحنَّ َوُهْم « ِرَواُق ُسلَْيَمانَ »َي ُمَتَمسِّ
 .ُمْنَدِهُشونَ 

ا َرأَى ُبْطُرُس ذلَِك أََجاَب الشَّْعَب: 12 َجاُل اإلِْسَراِئيلِيُّوَن، »َفلَمَّ َها الرِّ ِتَنا أَْو َتْقَواَنا َقْد أَيُّ َنا ِبقُوَّ ُبوَن ِمْن هَذا؟ َولَِماَذا َتْشَخُصوَن إِلَْيَنا، َكأَنَّ َما َبالُُكْم َتَتَعجَّ
 َجَعْلَنا هَذا َيْمِشي؟

َد َفَتاهُ َيُسوَع، الَِّذي أَْسلَْمتُ  13  .ُموهُ أَْنُتْم َوأَْنَكْرُتُموهُ أََماَم َوْجِه ِبيالَُطَس، َوُهَو َحاِكٌم ِبإِْطالَِقهِ إِنَّ إِلَه إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب، إِلَه آَباِئَنا، َمجَّ

، َوَطلَْبُتْم أَْن ُيوَهَب لَُكْم َرُجٌل َقاِتلٌ  14 وَس اْلَبارَّ  .َولِكْن أَْنُتْم أَْنَكْرُتُم اْلقُدُّ

 .للاُ ِمَن األَْمَواِت، َوَنْحُن ُشُهوٌد لِذلِكَ َوَرِئيُس اْلَحَياِة َقَتْلُتُموهُ، الَِّذي أََقاَمُه  15

َد اْسُمُه هَذا الَِّذي َتْنُظُروَنُه َوَتْعِرفُوَنُه، َواإلِيَماُن الَِّذي ِبَواِسَطِتِه أَعْ  16 َة أََماَم َجِميِعُكمْ َوِباإلِيَماِن ِباْسِمِه، َشدَّ حَّ  .َطاهُ هِذِه الصِّ

َها اإلِْخَوةُ، أَ » 17 ُكْم ِبَجَهالٍَة َعِمْلُتْم، َكَما ُرَؤَساُؤُكْم أَْيًضاَواآلَن أَيُّ  .َنا أَْعلَُم أَنَّ

َمُه هكَ  18 ا للاُ َفَما َسَبَق َوأَْنَبأَ ِبِه ِبأَْفَواِه َجِميِع أَْنِبَياِئِه، أَْن َيَتأَلََّم اْلَمِسيُح، َقْد َتمَّ  .َذاَوأَمَّ

بِّ َفُتوُبوا َواْرِجُعوا لُِتْمَحى  19  .َخَطاَياُكْم، لَِكْي َتأِْتَي أَْوَقاُت اْلَفَرِج ِمْن َوْجِه الرَّ

َر ِبِه لَُكْم َقْبلُ  20  .َوُيْرِسَل َيُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمَبشَّ

َماَء َتْقَبلُُه، إِلَى أَْزِمَنِة َردِّ ُكلِّ َشْيٍء، الَِّتي َتَكلََّم َعْنَها للاُ  21 ْهرِ  الَِّذي َيْنَبِغي أَنَّ السَّ يِسيَن ُمْنُذ الدَّ  .ِبَفِم َجِميِع أَْنِبَياِئِه اْلِقدِّ

بُّ إِلُهُكْم ِمْن إِْخَوِتُكْم. لَُه َتْسَمُعونَ  22 ا ِمْثلِي َسُيِقيُم لَُكُم الرَّ  . ِفي ُكلِّ َما ُيَكلُِّمُكْم ِبهِ َفإِنَّ ُموَسى َقاَل لآِلَباِء: إِنَّ َنِبي ً

ِبيِّ ُتَباُد ِمَن الشَّْعبِ َوَيُكوُن أَنَّ ُكلَّ َنفْ  23  .ٍس الَ َتْسَمُع لِذلَِك النَّ
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امِ َوَجِميُع األَْنِبَياِء أَْيًضا ِمْن َصُموِئيَل َفَما َبْعَدهُ، َجِميُع الَِّذيَن َتَكلَُّموا، َسَبقُوا َوأَْنَبأُوا ِبهِذِه  24  .األَيَّ

 .َعاَهَد ِبِه للاُ آَباَءَنا َقاِئالً إلِْبراِهيَم: َوِبَنْسلَِك َتَتَباَرُك َجِميُع َقَباِئِل األَْرِض أَْنُتْم أَْبَناُء األَْنِبَياِء، َواْلَعْهِد الَِّذي  25

الً، إِْذ أََقاَم للاُ َفَتاهُ َيُسوَع، أَْرَسلَُه ُيَباِرُكُكْم ِبَردِّ ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعْن ُشُرورِ  26  .«هِ إِلَْيُكْم أَوَّ

 


