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آان الرسول بطرس يسافر في آل البلد ليبشر اآلخرين بيسوع              
المسيح، وفي أحد األيام تقابل     

في مدينة اسمها لـُدة بإنسان    
مضطجع على سرير منذ ثماني   

فقال له  .  سنين، وآان مشلوال
يشفيك يسوع   : "بطرس

المسيح قم وافرش     
، فقام على  !"لنفسك  
. الفور  



والناس الذين رأوا ذلك       
.تابوا إلى الرب   



وفي المدينة القريبة، يافا، آانت     
الناس حزينة، بسبب أن امرأة       

مسيحية اسمها طابيثا ماتت للتو، وقام     
معارفها، وهم حزانى، بتحضير جسدها       

للدفن، حيث وضعوه في الطابق العلوي،     
وآانوا يبكون 

.عليها



ولكن أصدقاء طابيثا علموا  
أن بطرس بالقرب منهم،  

فدعوه أن يمر بسرعة على  
يافا، ولما دخل الحجرة في      
الطابق العلوي آانت جميع   

األرامل يبكين ويرين     
لبطرس أقمصة وثيابا، مما   

آانت تعمل طابيثا وهي 
.معهن



فأخرج بطرس الجميع     
خارجا، وجثا على   
رآبتيه وصلى، ثم 

: التفت إلى الجسد وقال      
!" يا طابيثا، قومي"

ففتحت عينيها ولما 
أبصرت بطرس  

.جلست   



فناولها يده وأقامها ثم نادى 
) المسيحيين  (القديسين   

واألرامل وأحضرها حية،       
فصار ذلك معلوما في يافا   
.آلها، فآمن آثيرون بالرب 



ومكث بطرس أياما آثيرة في يافا في بيت بالقرب من   
         البحر، وفي أحد األيام صعد بطرس على السطح         

ولو آان تطلع من . ليصلي                                    

فوق أسوار المدينة،     
فربما آان قد رأى  
ثالثة مسافرين، قد

.   حضروا ليبحثوا عنه    



وهؤالء الرجال آانوا خداما لقائد روماني اسمه       
آرنيليوس وآان يعبد اهللا ، و آرنيليوس أرسل خدامه       

إلى بطرس، ألن  

        مالآا قد ظهر  
        له في 
: رؤيا وقال له

استدع بطرس وهو   " 
نازل عند سمعان رجل  

دباغ بيته عند البحر، هو      
يقول لك ماذا ينبغي أن  

"!     تفعل



وبينما بطرس يصلي  على السطح، أرسل اهللا إليه برؤيا،            
فرأى مالءة عظيمة ونازلة على األرض، وآان فيها حيوانات        

وطيور، واستطاع بطرس أن     
غير "يتعرف على أنها  

وهذا  ".  طاهرة
يعني أن 

المتدينين اليهود   
ال ُيسمح لهم بأآلها،   

ولكنه فجأة سمع  
قم يا : "صوتا

"!بطرس، اذبح وآل  



آال يا رب،  : "فقال بطرس هللا
ألني لم آآل قط شيئا دنسا أو  

، فصار إليه أيضا     " نجسا 
ما طهره اهللا ال  : "صوت ثانية
، وآان هذا على  !"تدنسه أنت  

ثالث مرات، ثم ارتفعت   
.المالءة أيضا إلى السماء      



    ولم يفهم بطرس ماذا تعني هذه الرؤيا، وبينما      
بطرس متفكر في الرؤيا، قال له اهللا أن ثالثة رجال     

ولما أخبر الرجال      .  يطلبونه، وعليه أن يذهب معهم 
                     الثالثة بطرس بأن مالآا مقدسا قد   
                              أمر آرنيليوس أن ُيحِضر    

                                 بطرس إليه، علم بطرس      
                                    أن اهللا يقوده في هذا   

.                                        األمر  
وفي اليوم  

التالي ذهب   
بطرس ومعه 

ستة من  
أصدقائه  

.   إلى بيت آرنيليوس   



وبطرس، وهو في طريقه إلى بيت    
اإلنسان الغير يهودي، قد يكون قد     

بدأ يفهم، أن اهللا يحب جميع الناس،     
وأن اهللا يريد  جميع الشعوب أن    

. تعرف أن يسوع هو مخلص العالم   
ولما وصل بطرس استقبله      

آرنيليوس وسجد واقعا على  
.قدميه



، ثم قال لجميع  ." قم، أنا أيضا إنسان  : "فقال بطرس لكرنيليوس  
أنتم تعلمون آيف هو ُمحّرم على  : " الناس المجتمعين في البيت     

."رجل يهودي أن يتعامل مع أجنبي    



وأما أنا فقد أراني اهللا أن ال أقول عن إنسان ما إنه دنس أو       
."  نجس  "



، أن يسوع هو    )غير اليهود (وقال بطرس لهؤالء األمميين   
.ابن اهللا، الذي مات على الصليب ثم قام لُيخلص العالم       

ثم حّل الروح القدس على الجميع  وبدءوا يسبحون اهللا،         
. واندهش اليهود، أصدقاء بطرس الستة         



وموهبة الروح القدس قد     . وآان ذلك آما في يوم الخمسين   
انسكبت على األمم أيضا، ثم عّمد بطرس المؤمنين الجدد        

. بيسوع



وفي أورشليم وّبخ المسيحيون بطرس، ألنه دخل إلى بيت         
األمم، فأخبرهم بطرس بالرؤيا التي ظهرت له و لكرنيليوس       

عند الصالة، فلما سمع ذلك المؤمنون في أورشليم سكتوا،          
وآانوا يمجدون اهللا الذي أظهر للكنيسة المسيحية، من خالل         

. الصالة، أن محبة اهللا هي للجميع      



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

بطرس وقوة الصالة  

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

12 – 9:  سفر أعمال الرسل     



النهاية



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

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

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

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

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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ولكن أصدقاء طابيثا علموا  
أن بطرس بالقرب منهم،  

فدعوه أن يمر بسرعة على  
يافا، ولما دخل الحجرة في      
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األرامل يبكين ويرين     
لبطرس أقمصة وثيابا، مما   

آانت تعمل طابيثا وهي 
.معهن
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فصار ذلك معلوما في يافا   
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ومكث بطرس أياما آثيرة في يافا في بيت بالقرب من   
         البحر، وفي أحد األيام صعد بطرس على السطح         

ولو آان تطلع من . ليصلي                                    

فوق أسوار المدينة،     
فربما آان قد رأى  
ثالثة مسافرين، قد

.   حضروا ليبحثوا عنه    
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        مالآا قد ظهر  
        له في 
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يقول لك ماذا ينبغي أن  

"!     تفعل



وبينما بطرس يصلي  على السطح، أرسل اهللا إليه برؤيا،            
فرأى مالءة عظيمة ونازلة على األرض، وآان فيها حيوانات        

وطيور، واستطاع بطرس أن     
غير "يتعرف على أنها  

وهذا  ".  طاهرة
يعني أن 

المتدينين اليهود   
ال ُيسمح لهم بأآلها،   

ولكنه فجأة سمع  
قم يا : "صوتا

"!بطرس، اذبح وآل  



آال يا رب،  : "فقال بطرس هللا
ألني لم آآل قط شيئا دنسا أو  

، فصار إليه أيضا     " نجسا 
ما طهره اهللا ال  : "صوت ثانية
، وآان هذا على  !"تدنسه أنت  

ثالث مرات، ثم ارتفعت   
.المالءة أيضا إلى السماء      



    ولم يفهم بطرس ماذا تعني هذه الرؤيا، وبينما      
بطرس متفكر في الرؤيا، قال له اهللا أن ثالثة رجال     

ولما أخبر الرجال      .  يطلبونه، وعليه أن يذهب معهم 
                     الثالثة بطرس بأن مالآا مقدسا قد   
                              أمر آرنيليوس أن ُيحِضر    

                                 بطرس إليه، علم بطرس      
                                    أن اهللا يقوده في هذا   

.                                        األمر  
وفي اليوم  

التالي ذهب   
بطرس ومعه 

ستة من  
أصدقائه  

.   إلى بيت آرنيليوس   



وبطرس، وهو في طريقه إلى بيت    
اإلنسان الغير يهودي، قد يكون قد     

بدأ يفهم، أن اهللا يحب جميع الناس،     
وأن اهللا يريد  جميع الشعوب أن    

. تعرف أن يسوع هو مخلص العالم   
ولما وصل بطرس استقبله      

آرنيليوس وسجد واقعا على  
.قدميه



، ثم قال لجميع  ." قم، أنا أيضا إنسان  : "فقال بطرس لكرنيليوس  
أنتم تعلمون آيف هو ُمحّرم على  : " الناس المجتمعين في البيت     

."رجل يهودي أن يتعامل مع أجنبي    



وأما أنا فقد أراني اهللا أن ال أقول عن إنسان ما إنه دنس أو       
."  نجس  "



، أن يسوع هو    )غير اليهود (وقال بطرس لهؤالء األمميين   
.ابن اهللا، الذي مات على الصليب ثم قام لُيخلص العالم       

ثم حّل الروح القدس على الجميع  وبدءوا يسبحون اهللا،         
. واندهش اليهود، أصدقاء بطرس الستة         



وموهبة الروح القدس قد     . وآان ذلك آما في يوم الخمسين   
انسكبت على األمم أيضا، ثم عّمد بطرس المؤمنين الجدد        

. بيسوع



وفي أورشليم وّبخ المسيحيون بطرس، ألنه دخل إلى بيت         
األمم، فأخبرهم بطرس بالرؤيا التي ظهرت له و لكرنيليوس       

عند الصالة، فلما سمع ذلك المؤمنون في أورشليم سكتوا،          
وآانوا يمجدون اهللا الذي أظهر للكنيسة المسيحية، من خالل         

. الصالة، أن محبة اهللا هي للجميع      



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

بطرس وقوة الصالة  

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

12 � 9:  سفر أعمال الرسل     
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النهاية



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

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

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

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

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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