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آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوریست و الزاریوس   

هيئها لين دورآسين
ترجمها ماجد أدیب رزق   
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هيئة جينيسيس للنشر       2009 ©
. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبيع          : اتفاقية االستخدام    



خمسين یوما بعد قيامة یسوع المسيح ابن اهللا من األموات، جاء
بالرغم من أن التالميذ لم    . الروح القدس ليسكن في اتباعه      

و اهللا الروح  ) یسوع (یفهموا آيف أن اهللا اآلب، اهللا االبن      
القدس یمكن أن یكونوا إله واحد ، آانوا فرحين أن یكون اهللا         

اهللا صنع أشياء عجيبة ليساعد الرسل ليخبروا اآلخرین            . بينهم
.        عن یسوع 



آان الناس الذین آمنوا بيسوع     
یشارآون آل شئ عندهم لذلك آان    

ولكن رجال اسمه  . یُعتنَى بالفقراء  
    حنانيا وامرأته سفيرة لم یكونا     

باعا حقال آان لهما  .            أمناء 
               و تظاهرا بإحضار آل  

وفي.                       ثمنه للرسل   
                        السر اختلسا من        

.                        ثمنه لنفسهم 



لماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب علي     " 
هكذا سأل بطرس   "  ؟.. الروح القدس    

أنت لم تكذب علي الناس   .  "حنانيا
عندئذ سقط حنانيا ." بل علي اهللا 

فقام الشبان ولفوه وحملوه . ومات
.                         خارجا ودفنوه 



حدث بعد وقت قصير، أن امرأته سفيره دخلت، وهي ال تعلم         
 -وآذبت هي أیضا في أمر ثمن الحقل  .  أن زوجها قد مات

فصار خوفا عظيما علي جميع الذین     . وحدث لها نفس الشيء   
.سمعوا بذلك 



    اهللا، الروح القدس     
       صنع عالمات

          وعجائب آثيرة  
مثال.    بواسطة الرسل    

     ذلك، آان المرضي   
یشفون عندما یقع ظل 

.بطرس عليهم



   آان ظهور اهللا واضحا  
       بكثرة المعجزات   
.         العظيمة الحادثة   

      جماهير آثيرة آمنت  
وبسبب هذا .    بيسوع 

    أمتلئ رئيس الكهنة   
   بالغضب وأمر بإلقاء 

.الرسل في السجن        



ولكن في الليل جاء   
مالك الرب وفتح    

أبواب السجن   
 وأخرجهم خارجا    

اذهبوا   " وقال لهم، 
إلى الهيكل وآلموا    
الشعب بجميع آالم    

 ثم خرج   ".هذه الحياة   
الرسل وابتدءوا    
وفي الصباح، وجد رجال رئيس الكهنة       . یبشرون بيسوع  

.السجن خاليا    



ألم نوصيكم أن  . "وعندما وجدهم رئيس الكهنة أخيرا، سألهم         
"  یجب أن نطيع اهللا اآثر من الناس،     "  "ال تعلموا بـهذا االسم؟     
اشتد غضب رئيس الكهنة وأراد أن       . أجابه بطرس والرسل     

.ولكن بدال من ذلك أمر بجلدهم وأطلقهم    .یقتلهم

وبالرغم من آالم  
الجلد، ذهبوا     

  فرحين وأطاعوا
      اهللا وبشروا   

.     بيسوع المسيح   



وآان استفانوس   .  في یوم من األیام ألقوا القبض علي استفانوس       
وآان الروح القدس یستخدمه في التبشير       . یحب الرب یسوع    

بعض الرجال آذبوا وقالوا أن استفانوس آان یجدف     . بيسوع
وبعد . علي اهللا

محاآمة ظالمة،  
رجموه  

بالحجارة حتى   
الموت بسبب  
. إیمانه بيسوع



أما استفانوس، قبل أن یموت، نظر إلى السماء وهو ممتلئ من      
.الروح القدس، ورأي مجد اهللا ویسوع قائم عن یمين اهللا          

                                         وآانوا یرجموه وهو یدعو 
أیها الرب  "                                                اهللا ویقول،   

."                                                   یسوع اقبل روحي 
مثل الرب       
ب،                                                  یسوع علي الصلي   

ى                                                 وهو یموت صلي إل 
.الغفران                                                     اهللا طالبا لهم 



.موت استفانوس أحدث موجه جدیدة من االضطهاد للكنيسة       
آان رجل شاب یدعى شاول قد ساعد الرجال الذین قتلوا       

وتشتت . استفانوس، یلقي القبض علي آل مسيحي یجده     
آثيرون بسببه في اليهودیة والسامرة ماعدا الرسل بقوا في       

.                          أورشليم 



وهؤالء الذین تشتتوا في آل مكان، آانوا یبشرون باألخبار       
السارة عن یسوع بالرغم من أن أعداء الكنيسة آانوا یریدون         

واما اتباع المسيح فلم یمنعهم شئ الن الروح القدس        . قتلهم
.                                الساآن فيهم آان یعمل بواسطتهم   



الكنيسة تالقي متاعب   

عند قصة من آلمة اهللا 

تجدها في إنجيل یوحنا   . الكتاب المقدس  

4 إصحاح 

" فتح آالمك ینير العقل  "
130:119مزمور  



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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خمسين یوما بعد قيامة یسوع المسيح ابن اهللا من األموات، جاء
بالرغم من أن التالميذ لم    . الروح القدس ليسكن في اتباعه      

و اهللا الروح  ) یسوع (یفهموا آيف أن اهللا اآلب، اهللا االبن      
القدس یمكن أن یكونوا إله واحد ، آانوا فرحين أن یكون اهللا         

اهللا صنع أشياء عجيبة ليساعد الرسل ليخبروا اآلخرین            . بينهم
.        عن یسوع 



آان الناس الذین آمنوا بيسوع     
یشارآون آل شئ عندهم لذلك آان    

ولكن رجال اسمه  . یُعتنَى بالفقراء  
    حنانيا وامرأته سفيرة لم یكونا     

باعا حقال آان لهما  .            أمناء 
               و تظاهرا بإحضار آل  

وفي.                       ثمنه للرسل   
                        السر اختلسا من        

.                        ثمنه لنفسهم 



لماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب علي     " 
هكذا سأل بطرس   "  ؟.. الروح القدس    

أنت لم تكذب علي الناس   .  "حنانيا
عندئذ سقط حنانيا ." بل علي اهللا 

فقام الشبان ولفوه وحملوه . ومات
.                         خارجا ودفنوه 



حدث بعد وقت قصير، أن امرأته سفيره دخلت، وهي ال تعلم         
 -وآذبت هي أیضا في أمر ثمن الحقل  .  أن زوجها قد مات

فصار خوفا عظيما علي جميع الذین     . وحدث لها نفس الشيء   
.سمعوا بذلك 



    اهللا، الروح القدس     
       صنع عالمات

          وعجائب آثيرة  
مثال.    بواسطة الرسل    

     ذلك، آان المرضي   
یشفون عندما یقع ظل 

.بطرس عليهم



   آان ظهور اهللا واضحا  
       بكثرة المعجزات   
.         العظيمة الحادثة   

      جماهير آثيرة آمنت  
وبسبب هذا .    بيسوع 

    أمتلئ رئيس الكهنة   
   بالغضب وأمر بإلقاء 

.الرسل في السجن        



ولكن في الليل جاء   
مالك الرب وفتح    

أبواب السجن   
 وأخرجهم خارجا    

اذهبوا   " وقال لهم، 
إلى الهيكل وآلموا    
الشعب بجميع آالم    

 ثم خرج   ".هذه الحياة   
الرسل وابتدءوا    
 وفي الصباح، وجد رجال رئيس الكهنة       . یبشرون بيسوع  

.السجن خاليا          



ألم نوصيكم أن  . "وعندما وجدهم رئيس الكهنة أخيرا، سألهم         
"  یجب أن نطيع اهللا اآثر من الناس،     "  "ال تعلموا بـهذا االسم؟     
اشتد غضب رئيس الكهنة وأراد أن       . أجابه بطرس والرسل     

.ولكن بدال من ذلك أمر بجلدهم وأطلقهم    .یقتلهم

وبالرغم من آالم  
الجلد، ذهبوا     

  فرحين وأطاعوا
      اهللا وبشروا   

.     بيسوع المسيح   



وآان استفانوس   .  في یوم من األیام ألقوا القبض علي استفانوس       
وآان الروح القدس یستخدمه في التبشير       . یحب الرب یسوع    

بعض الرجال آذبوا وقالوا أن استفانوس آان یجدف     . بيسوع
وبعد . علي اهللا

محاآمة ظالمة،  
رجموه  

بالحجارة حتى   
الموت بسبب  
. إیمانه بيسوع



أما استفانوس، قبل أن یموت، نظر إلى السماء وهو ممتلئ من      
.الروح القدس، ورأي مجد اهللا ویسوع قائم عن یمين اهللا          

وآانوا یرجموه وهو                                              
أیها " اهللا ویقول،   یدعو                                               

یسوع اقبل   الرب                                                      
مثل  ."روحي                                                       
یسوع علي   الرب                                                        
وهو  الصليب،                                                         
یموت صلي إلى                                                       

اهللا طالبا لهم                                                        
.الغفران                                                         



.موت استفانوس أحدث موجه جدیدة من االضطهاد للكنيسة       
آان رجل شاب یدعى شاول قد ساعد الرجال الذین قتلوا       

وتشتت . استفانوس، یلقي القبض علي آل مسيحي یجده     
آثيرون بسببه في اليهودیة والسامرة ماعدا الرسل بقوا في       

.                          أورشليم 



وهؤالء الذین تشتتوا في آل مكان، آانوا یبشرون باألخبار       
السارة عن یسوع بالرغم من أن أعداء الكنيسة آانوا یریدون         

واما اتباع المسيح فلم یمنعهم شئ الن الروح القدس        . قتلهم
.                                الساآن فيهم آان یعمل بواسطتهم   



الكنيسة تالقي متاعب   

عند قصة من آلمة اهللا 

تجدها في إنجيل یوحنا   . الكتاب المقدس  

4 إصحاح 

" فتح آالمك ینير العقل  "
130:119مزمور  
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لنهایةا



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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