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 خمسین یوما بعد قیامة یسوع المسیح ابن هللا من األموات، 
 بالرغم من أن التالمیذ . جاء الروح القدس لیسكن في اتباعھ

 و هللا الروح) یسوع(لم یفھموا كیف أن هللا اآلب، هللا االبن 
 القدس یمكن أن یكونوا إلھ واحد ، كانوا فرحین أن یكون  

 هللا صنع أشیاء عجیبة لیساعد الرسل . هللا بینھم
 .عن یسوع لیخبروا اآلخرین

 
 



 كان الناس الذین آمنوا بیسوع 
 یشاركون كل شئ عندھم لذلك كان  

 ولكن رجال اسمھ. یعُتنَى بالفقراء   
 حنانیا وامرأتھ سفیرة لم یكونا    

 باعا حقال كان لھما. أمناء           
 و تظاھرا بإحضار كل               

 وفي. ثمنھ للرسل                     
السر اختلسا من                                                 

 .ثمنھ لنفسھم



لماذا مأل الشیطان قلبك لتكذب علي "
ھكذا سأل بطرس " ؟..الروح القدس

أنت لم تكذب علي الناس .  "حنانیا
عندئذ سقط حنانیا ." بل علي هللا

فقام الشبان ولفوه وحملوه. ومات  
.خارجا ودفنوه                



حدث بعد وقت قصیر، أن امرأتھ سفیره دخلت، وھي ال تعلم 
   -وكذبت ھي أیضا في أمر ثمن الحقل.  أن زوجھا قد مات

فصار خوفا عظیما علي جمیع الذین . وحدث لھا نفس الشيء
.سمعوا بذلك  



 هللا، الروح القدس    
 صنع عالمات       
وعجائب كثیرة               

 مثال. بواسطة الرسل
ذلك، كان المرضي      

یشفون عندما یقع ظل 
 .بطرس علیھم



 كان ظھور هللا   
 واضحا بكثرة 

 المعجزات 
 .العظیمة الحادثة         

 جماھیر كثیرة آمنت      
 وبسبب ھذا. بیسوع   
 أمتلئ رئیس الكھنة    

 
 بالغضب وأمر بإلقاء   

 .الرسل في السجن   



 ولكن في اللیل 
 جاء مالك الرب 

 وفتح أبواب السجن
 وأخرجھم خارجا  

 اذھبوا "وقال لھم، 
 إلى الھیكل وكلموا 

 الشعب بجمیع 
 ."  كالم ھذه الحیاة

 ثم خرج الرسل 
 وفي الصباح، . یبشرون بیسوع وابتدءوا

  .وجد رجال رئیس الكھنة السجن خالیا     



 ألم . "وعندما وجدھم رئیس الكھنة أخیرا، سألھم
 یجب أن نطیع هللا " "نوصیكم أن ال تعلموا بـھذا االسم؟

 اشتد غضب رئیس . أجابھ بطرس والرسل" اكثر من الناس،
 .ولكن بدال من ذلك أمر بجلدھم وأطلقھم.الكھنة وأراد أن یقتلھم

وبالرغم من آالم 
 الجلد، ذھبوا

 فرحین وأطاعوا  
 هللا وبشروا       

بیسوع      
 .المسیح



 وكان . في یوم من األیام ألقوا القبض علي استفانوس
 وكان الروح القدس یستخدمھ . استفانوس یحب الرب یسوع

 بعض الرجال كذبوا . في التبشیر بیسوع
 وقالوا أن استفانوس 

 كان یجدف علي
 وبعد محاكمة. هللا

 ظالمة، رجموه
 بالحجارة حتى 
 الموت بسبب 
 .إیمانھ بیسوع



  أما استفانوس، قبل أن    
 یموت، نظر إلى السماء    

 وھو ممتلئ من              
 الروح القدس، 

 ورأي مجد 
 هللا ویسوع قائم 

 .عن یمین هللا 



 وكانوا یرجموه وھو یدعو
 أیھا الرب"هللا ویقول، 

 ."یسوع اقبل روحي
 یسوع مثل الرب

 علي الصلیب، 
 وھو یموت 

 هللا صلي إلى 
 طالبا لھم 
 .الغفران 



 موت استفانوس أحدث موجھ جدیدة من االضطھاد 
كان رجل شاب یدعى شاول قد ساعد الرجال الذین  .للكنیسة

وتشتت . قتلوا استفانوس، یلقي القبض علي كل مسیحي یجده
 كثیرون بسببھ في الیھودیة والسامرة ماعدا الرسل بقوا في

 .  أورشلیم       



وھؤالء الذین تشتتوا في كل مكان، كانوا یبشرون باألخبار 
 السارة عن یسوع بالرغم من أن أعداء الكنیسة كانوا یریدون 

 واما اتباع المسیح فلم یمنعھم. قتلھم
 الساكن شئ الن الروح القدس 

 .فیھم كان یعمل بواسطتھم 



 الكنیسة تالقي متاعب 

 عند قصة من كلمة هللا

تجدھا في إنجیل یوحنا. الكتاب المقدس  

4إصحاح   

 

 
 

"فتح كالمك ینیر العقل"  
130:119مزمور     



 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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