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فناولھا یده وأقامھا ثم نادى 
)  المسیحیین(القدیسین 

واألرامل وأحضرھا حیة، 
فصار ذلك معلوما في یافا 
.كلھا، فآمن كثیرون بالرب

ولكن أصدقاء طابیثا علموا 
أن بطرس بالقرب منھم، 

فدعوه أن یمر بسرعة على 
یافا، ولما دخل الحجرة في 
الطابق العلوي كانت جمیع 

األرامل یبكین ویرین 
لبطرس أقمصة وثیابا، مما 

كانت تعمل طابیثا وھي 
.معھن

والناس الذین رأوا ذلك 
.تابوا إلى الرب

ومكث بطرس أیاما كثیرة في یافا في بیت بالقرب من
البحر، وفي أحد األیام صعد بطرس على السطح

ولو كان تطلع من. لیصلي

فوق أسوار المدینة، 
فربما كان قد رأى 
ثالثة مسافرین، قد

.حضروا لیبحثوا عنھ

فأخرج بطرس الجمیع 
خارجا، وجثا على 
ركبتیھ وصلى، ثم 

:  التفت إلى الجسد وقال
!"  یا طابیثا، قومي"

ففتحت عینیھا ولما 
أبصرت بطرس 

.جلست

وفي المدینة القریبة، یافا، كانت 
الناس حزینة، بسبب أن امرأة 

مسیحیة اسمھا طابیثا ماتت للتو، وقام 
معارفھا، وھم حزانى، بتحضیر جسدھا 

للدفن، حیث وضعوه في الطابق العلوي، 
وكانوا یبكون 

.علیھا
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وبطرس، وھو في طریقھ إلى بیت 
اإلنسان الغیر یھودي، قد یكون قد 

بدأ یفھم، أن هللا یحب جمیع الناس، 
وأن هللا یرید  جمیع الشعوب أن 

.  تعرف أن یسوع ھو مخلص العالم
ولما وصل بطرس استقبلھ 

كرنیلیوس وسجد واقعا على 
.قدمیھ

كال یا رب، : "فقال بطرس �
ألني لم آكل قط شیئا دنسا أو 

، فصار إلیھ أیضا "نجسا
ما طھره هللا ال : "صوت ثانیة
، وكان ھذا على !"تدنسھ أنت

ثالث مرات، ثم ارتفعت 
.المالءة أیضا إلى السماء

وھؤالء الرجال كانوا خداما لقائد روماني اسمھ 
كرنیلیوس وكان یعبد هللا ، و كرنیلیوس أرسل خدامھ 

إلى بطرس، ألن

مالكا قد ظھر 
لھ في 
 :رؤیا وقال لھ

استدع بطرس وھو "
نازل عند سمعان رجل 

دباغ بیتھ عند البحر، ھو 
یقول لك ماذا ینبغي أن 

"!تفعل

، ثم قال لجمیع ."قم، أنا أیضا إنسان: "فقال بطرس لكرنیلیوس
أنتم تعلمون كیف ھو ُمحّرم على : "الناس المجتمعین في البیت

."رجل یھودي أن یتعامل مع أجنبي

ولم یفھم بطرس ماذا تعني ھذه الرؤیا، وبینما 
بطرس متفكر في الرؤیا، قال لھ هللا أن ثالثة رجال

ولما أخبر الرجال. یطلبونھ، وعلیھ أن یذھب معھم
الثالثة بطرس بأن مالكا مقدسا قد
أمر كرنیلیوس أن یُحِضر

بطرس إلیھ، علم بطرس
أن هللا یقوده في ھذا 

.  األمر
وفي الیوم 

التالي ذھب 
بطرس ومعھ 

ستة من 
أصدقائھ 

.إلى بیت كرنیلیوس

وبینما بطرس یصلي  على السطح، أرسل هللا إلیھ برؤیا، 
فرأى مالءة عظیمة ونازلة على األرض، وكان فیھا حیوانات 

وطیور، واستطاع بطرس أن 
غیر "یتعرف على أنھا 

وھذا ". طاھرة
یعني أن 

المتدینین الیھود 
ال یُسمح لھم بأكلھا، 

ولكنھ فجأة سمع 
قم یا : "صوتا

  "!بطرس، اذبح وكل
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"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

  بطرس وقوة الصالة

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

12 – 9: سفر أعمال الرسل

وموھبة الروح القدس قد . وكان ذلك كما في یوم الخمسین
انسكبت على األمم أیضا، ثم عّمد بطرس المؤمنین الجدد 

.بیسوع

وأما أنا فقد أراني هللا أن ال أقول عن إنسان ما إنھ دنس أو
." نجس "
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 النھایة

وفي أورشلیم وبّخ المسیحیون بطرس، ألنھ دخل إلى بیت 
األمم، فأخبرھم بطرس بالرؤیا التي ظھرت لھ و لكرنیلیوس 

عند الصالة، فلما سمع ذلك المؤمنون في أورشلیم سكتوا، 
وكانوا یمجدون هللا الذي أظھر للكنیسة المسیحیة، من خالل 

.الصالة، أن محبة هللا ھي للجمیع

، أن یسوع ھو )غیر الیھود(وقال بطرس لھؤالء األممیین 
 .ابن هللا، الذي مات على الصلیب ثم قام لیُخلص العالم

ثم حّل الروح القدس على الجمیع  وبدءوا یسبحون هللا، 
.واندھش الیھود، أصدقاء بطرس الستة
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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 21


