
מרודף  
למטיף  

ך לילדים  ''תנ
מציג

אלוהים עשה  
דברים נהדרים דרך  

 .   המאמינים הראשונים שלו
היה  , בשם פיליפוס, איש אחד

עסוק בלספר לאנשים בערים  
אבל אלוהים  .  הגדולות על ישוע

?למה.  שלח אותו למדבר       

Edward Hughes נכתב על ידי:
Janie Forest איורים:

Alastair Paterson 
Ruth Klassen :עיבוד  

Bible for Children:הופק על ידי
www.M1914.org 

 
BFC 

PO Box 3 
Winnipeg, MB R3C 2G1 

Canada 
 

Bible for Children, Inc. 2020 ©
2.הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם: אישור 1



."   אז אתה יכול,אם אתה מאמין בכל ליבך", אז ענה פיליפוס
לקח  " ,אני מאמין שישוע הוא בן אלוהים", כאשר הסריס ענה

.אותו פיליפוס אל המים והטביל אותו                              

שאל הסריס את  "  ?מה זאת אומרת"
כאשר הם נסעו בדרך  .  פיליפוס
פתח פיליפוס את פיו ובישר  , המדבר

.לו מן הכתובים על ישוע

היה  , אלוהים ידע ששם במדבר
סריס ושר בחצר  , איש אתיופי

הוא היה  .  קנדק מלכת האתיופים
בדרכו הביתה וקורא בספר  

האם אתם יכולים לנחש  .  מיוחד
?איזה ספר זה היה

כאשר הם עלו מתוך  , כעת
חטפה רוח אלוהים את  ,המים

הסריס האתיופי לא ראה .  פיליפוס
הוא המשיך ונסע  .  אותו יותר

!לדרכו שמח

תוך זמן קצר האמין הסריס האתיופי                             
שישוע הוא בן  , במסר של הכתובים                           

 , כאשר הוא ראה מקום עם מים.  האלוהים                   
"?מה ימנע אותי מלהטבל", הוא אמר    

כאשר                                           
פיליפוס                                          
ציית                                        

אלוהים  , לאלוהים                            
הדריך אותו ישר לאיש                      

האתיופי שהיה קורא בדבר אלוהים        
הוא הזמין את פיליפוס  .  מבלי להבין    
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אנוכי ישוע  .  "שאל שאול"  ?אדוני,מי אתה "
,  שאל שאול, רועד ומופתע."  אשר אתה רודף

והאדון אמר  "  ?מה אתה רוצה שאעשה, אדוני"
."קום לך העירה ויאמר לך מה עליך לעשות", לו

האיש , מסכן שאול
הוא לא  !  הטרסי

ידע שכאשר הוא 
פוגע באנשי 

הוא  , אלוהים
למעשה פוגע בישוע 

אלוהים היה  .  עצמו
.  צריך לעצור אותו

?אבל כיצד

אחד מהחברים  , סטפנוס.  אבל כמה אנשים שנאו את המאמינים
ידי אנשים כועסים שלא רצו שידבר על  -הומת על, של פיליפוס

שאול  .  שאול איש טרסי עזר בהרג סטפנוס, איש אחד.  ישוע
.שנא את כל המאמינים

האנשים שהיו עם  
שאול גם שמעו  

אבל לא ,את הקול
שאול .  ראו איש

-קם מן הארץ
וגילה שהוא 

הם הביאו !  עיוור
את שאול 

.לדמשק

את  " עצר"אלוהים 
כאשר שאול היה  !  שאול

, בדרכו לעיר דמשק
פתאום הופיע אור גדול  

שאול נפל על  .  מהשמיים
.ואז שמע קול.  הארץ

הפיח איומים ורצח נגד  , שאול
הוא בא אל הכוהן  , תלמידי ישוע

הגדול ובקש ממנו אגרות שיתנו לו 
את הסמכות לעצור גברים ונשים 

.שמאמינים בישוע

12

9

11

14 13

10



האויבים החדשים של שאול 
שמרו על שערי העיר 

וחשבו להרוג אותו אם הוא 
אבל חבריו .  יעזוב את העיר

הורידו  , המאמינים, החדשים
.  אותו בלילה בסל מן החומה

שאול שהיה רודף של  , ומאז
חי כמאמין נאמן , מאמינים

  האדון , של אדונו החדש
.ישוע המשיח       

,  וכאשר הוא אכל.  אז אכל.  שאול נטבל
היה  .  שאול נזקק היה לכוח, הוא התחזק

.עליו לעשות משהו מאוד חשוב

במשך שלושה ימים , בעיר
שאול לא ראה וגם לא 

אולי הוא  .  אכל או שתה
התפלל לאדון ישוע שפגש  

.אותו בדרך לדמשק

מרודף למטיף  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

 :מצוי ב

'ט-'מעשי השליחים ח

 "פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

הכנסת  -מיד בישר שאול בכל בתי
כל מי ששמע  .  שישוע בן אלוהים

האם הוא לא  ", ואמר, היה מופתע
"  ?האיש שרדף את המאמינים

וכמה קשרו קשר להרוג את 
.שאול                        

אלוהים תכנן את  
בדמשק היה  .  הכל

תלמיד אחד בשם  
אלוהים שלח  .  חנניה

.  אותו לעזור לשאול
אבל הוא , חנניה פחד

.  ציית לאלוהים
כאשר הוא הניח את  

, ידיו על שאול
ושאול   -העיורון עזב

.נתמלא ברוח הקודש
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 הסוף

ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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