


حلول الروح القدس يوم الخمسين

نوا تجمع أتباع يسوع معا، و كا. بعد عاد يسوع إلى السماء ، وبقي التالميذ في القدس يسوع أمره 
.يصلون باستمرار

ئا ثم شي. بينما كان جميع المؤمنين معا، و فجأة سمعوا صوت مثل الرياح القوية التي مألت البيت
امتألت أنهم جميعا من الروح القدس وابتدأوا . مثل لهيب النار ظهر فوق رؤوس جميع المؤمنين 

.يتكلمون بلغات أخرى 

الناس . عندما سمع الشعب في القدس عن هذا ، تجمع حشد من الناس، ويتساءل ما كان يحدث
.بهتوا عندما سمعوا المؤمنين يتحدث في اللغات األصلية الخاصة بهم ، معلنا أعمال رائعة من هللا

َفالَِّذيَن َقِبُلوا َكالَمُه ِمْنُهْم . ٍت َعالٍ َفَوَقَف ُبْطُرُس َمَع الرُُّسِل اأَلَحَد َعَشَر، َوَخاَطَب اْلَحاِضِريَن ِبَصوْ 
.َواْنَضمَّ ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َنْحُو َثالَثِة آالِف َنْفسٍ . َتَعمَُّدوا



بطرس ويوحنا شفاء متسول 

.في طريقهم ، رأوا رجال بالشلل التسول من أجل المال. ذهبت يوم واحد بطرس ويوحناإلى الهيكل

في . ولكن ما لدي وأنا سوف أعطيك . ليس لدي أي أموال لتعطيك : " بدا بيتر في وجهه ، وقال
! "اسم يسوع ، والوقوف و المشي 

.كان الناس في معبد دهشتها . شفي فورا الرجل ، وبدأ المشي و القفز حولها، و يسبح هللا 

لماذا أنت مندهش أن هذا الرجل هو تلتئم ؟ لم يكن: " وقال بيتر لهم. وتجمع حشد شكلت بسرعة
" .من خالل القوة الخاصة بنا أو الخير أنه شفي ، ولكن باإليمان بيسوع 

رجل ، باإلضافة إلى 5،000العديد من الناس يعتقد ما قد رأيت وسمعت ونمت الكنيسة إلى 
.النساء واألطفال



الرسل يضطهدون 

ُدوِقيِّيَن، َومَ  َفألَقْوا الَقبَض َعَلى الرُُّسِل، . ألُهُم الَحَسدُ َفَثاَر َرِئيُس الَكَهَنِة َوُكلُّ َجَماَعِتِه، أْي ِحزِب الصَّ
ْجِن الَعامِِّ  ْجِن، ُثمَّ َقاَدُهْم َلِكْن َجاَء َماَلٌك ِمْن ِعنِد الرَّبِّ َلْياًل . َوَوَضُعوُهْم ِفي السِّ  َوَفَتَح أبَواَب السِّ

ا َفَلمَّ « .َجِميِع َكاَلِم َهِذِه الَحَياِة الَجِديَدةِ اْذَهُبوا َوِقُفوا ِفي َساَحِة الَهْيَكِل َوَكلُِِّموا النَّاَس بِ »: َخاِرَجُه َوَقالَ 
.ُمونَ َسِمَع الرُُّسُل َهَذا، َدَخُلوا َساَحَة الَهْيَكِل ِعْنَد الَفجِر َوَبَدُأوا ُيَعلِِّ 

ُكلَّ ُشُيوِخ َبِني إْسَراِئيَل َمًعا إَلى َوِعْنَدَما َوَصَل َرئيُس الَكَهَنِة َوَجَماَعُتُه، َدُعوا الَمجِلَس الَيُهوِديَّ وَ 
ْجِن إلحَضاِر الرُُّسلِ . االْجِتَماعِ  ْجِن، َلْم َلِكْن َلمَّ . ُثمَّ أرَسُلوا ُحرَّاًسا إَلى السِّ ا َوَصَل الُحرَّاُس إَلى السِّ

اِخلِ  ْجنَ »: َفَعاُدوا َوَخبَُّروا َوَقاُلوا. َيِجُدوا الرُُّسَل ِفي الدَّ َوَوَجدَنا الَحَرَس َواِقِفيَن . ُمقَفاًل ِبإحَكامٍ َوَجدَنا السِّ
اِخلِ . َعَلى األبَواِب  إنَّ الرَِِّجاَل »: َخَل َرُجٌل َوَقاَل َلُهمْ ُثمَّ دَ « .َلِكْن ِحيَن َفَتحَناَها َلْم َنِجْد أَحًدا ِفي الدَّ

ْجِن َواِقُفوَن ِفي َساَحِة الَهْيَكِل ُيَعلِِّ  « !ُموَن النَّاَس الَِّذيَن َوَضعُتُموُهْم ِفي السِّ



إسِتَفاُنوس

وكان لديه سمعة جيدة و كان ممتلئا من الروح القدس و. وكان ستيفن رائدة في الكنيسة األولى 
.فعل ستيفن العديد من المعجزات و جادل بقوة أن الناس يجب أن يؤمن بيسوع . الحكمة

أصبحوا غاضب . يوم واحد ، ستيفن كان في خصومة مع بعض اليهود غير المؤمنين عن يسوع
! " نحن سمعناه يتكلم أشياء سيئة عن موسى وعلى هللا : " جدا و كذب بشأن ستيفن ، وقال



القبض على استفانوس

َوقَُّف َهذَا ََل يَتَ : "ُشُهوَد ُزوٍر قَالُوا.  القبض على ستيفن و أحضره أمام الكاهن وقادة عال من اليهود

ُجُل أبًَدا َعْن َسِبِّ الَهْيَكِل َوالشَِّريعَةِ  "  الرَّ

ستيفن ذكرهم من جميع األشياء العظيمة " هل هذه األمور صحيح؟ " سأل رئيس الكهنة ستيفن ، 

أنت شخص عنيد و متمرد دائما نرفض الروح : "ثم أجاب . هللا قد فعلت من عهد إبراهيم إلى يسوع

!  حتى لقد قتل المسيح الذي أرسله هللا. القدس ، تماما كما أسالفك دائما رفض هللا وقتلوا األنبياء له 

"

ألقوا ستيفن خارج المدينة و رجموه . عندما سمع الشعب هذا غطوا آذانهم و صاح بصوت عال 

خ ثم جثا على ركبتيه وصر. " يسوع اقبل روحي" كما ستيفن كان يحتضر ، صرخ ، . حتى الموت

.ثم مات ". يا سيد، َل تعول هذه الخطيئة ضدهم "مرة أخرى، 



ِفيِلبُُّس َوالرسمية االثيوبي

م يوم ث. فيليب، واحد من تالميذ يسوع ، وذهب إلى السامرة حيث بشر عن يسوع و تم حفظها الكثير
بينما كان يسير على. واحد مالك من هللا وقال فيليب للذهاب إلى الطريق إلى غزة في الصحراء

ب وقال الروح القدس فيلي. طول الطريق، و رأى فيليب مسؤول مهم من إثيوبيا ركوب في مركبته 
.لترتفع والتحدث مع هذا الرجل 

"  بيا ، فيليب طلبت من إثيو . عندما جاء فيليب بالقرب من عربة ، سمع الرجل يقرأ من إشعياء النبي
يرجى يأتي و. ال أستطيع أن أفهم ذلك ما لم يشرح شخص لي. ال: "وقال" هل تفهم ما أنت تقرأ ؟ 

. "يجلس بجواري 
ى أن كما تستخدم فيليب العديد من الكتب األخر . فيليب أظهر له أن إشعياء كان يتحدث عن يسوع 

. أقول له البشرى السارة ليسوع 
وقال انه "اسمحوا لي أن عمد ؟ ! هناك بعض الماء ! انظروا "وقال االثيوبية كما مروا بعض الماء ، 

. امر عربة لوقف 
لى مكان بعد فيليب عمد االثيوبية ، قام الروح القدس فيليب بعيدا إ. نزال في الماء، وفيليب عمد له 

.ذهب االثيوبية في طريقه ، سعداء لمعرفة يسوع . آخر حيث واصل إخبار الناس عن يسوع



بول يصبح مسيحيا

ي استمرار شاول لمهاجمة المسيحيين االنتقال من منزل إلى منزل واعتقلت الرجال والنساء، ووضعها ف
تلقى شاول إذن من الكهنة للذهاب إلى مدينة دمشق العتقال المسيحيين هناك وإعادتهم إلى . السجن
.القدس 

!  شاول ! شاول : " كما كان شاول في طريقه إلى دمشق ، ظهر يسوع له في الضوء الساطع ، وقال
" .أنا يسوع الذي أنت تضطهده :" أجاب يسوع"من أنت يا سيد ؟ : " وقال"لماذا تضطهدني ؟ 

. عندما حصلت شاول ، وقال انه ال يمكن أن نرى وكان ال بد أدى إلى دمشق

، وضع "قال هللا. " اذهب الى المنزل حيث يقيم شاول : "ثم ظهر هللا ل اسمه مسيحي حنانيا ، وقال
."يديك عليه حتى انه يمكن أن نرى مرة أخرى 

، َساَقَط ِمْن َعْيَنْي َشاُوَل َما ُيْشِبُه اْلُقُشورَ َوِفي اْلَحاِل تَ .  َفَذَهَب َحَناِنيَّا َوَدَخَل الَبْيَت َوَوَضَع َيَديِه َعَلْيهِ 
. َفَأْبَصَر، ُثمَّ َقاَم َوَتَعمَّدَ 



ُهروُب َشاُوَل ِمْن ِدَمشق

ل كانت مندهشة اليهود أن الرج! " يسوع هو ابن هللا : " على الفور، بدأ شاول الوعظ لليهود ، وقال
.شاول أصبح يعرف باسم بول . الذين حاولوا تدمير المسيحيين و اآلن مسيحيا

ولكن بول. وضعوا الناس على أبواب المدينة ل قتله. بعد عدة أيام ، أدلى اليهود خطة لقتل بول 
ليلة واحدة أنها خفضت له على سور المدينة في. سمعت عن الخطة، وأصدقائه ساعده على الهرب

.ركض بعيدا بول واستمرار الوعظ عن يسوع. سلة



طابيثا

ْلِميَذةٌ َوَكاَنْت ِفي َياَفا تِ 
اَنْت َتُقومُ َوكَ . اْسُمَها َطاِبيَثا

َنٍة َداِئًما ِبأْعَماٍل َحسَ 
ُق َعَلى ا .  لُفَقَراءِ َوَتَتَصدَّ
َمِرَضْت َوِفي َذِلَك الَوْقِت،

َسَدَها َفَغَسُلوا جَ . َوَماَتْت 
ٍة ِفي َوَوَضُعوهُ ِفي ُغرفَ 

.الطَّاِبِق الُعلِويِّ 

 ِمْن دِّ َقِريَبةً َوَكاَنْت َبْلَدُة اللُّ 
ا َسِمَع َفَلمَّ . َبْلَدِة َياَفا

ُرَس َكاَن التَّاَلِميُذ أنَّ ُبطْ 
، أرَسُلوا رَ  ُجَليِن ِفي اللُّدِّ

إَليَنا ُدوَن َتَعالَ »: َيْرُجواِنهِ 
«.كَ َتْأِخيٍر ِمْن َفْضلِ 

ُه إَلى َفَلمَّا َوَصَل أَخُذو 
ُبطُرُس .الُغرَفِة الُعلِويَّةِ 
مَّ َقاَل ثُ . َوَسَجَد َوَصلَّى

َيا »: دِ ُملَتِفًتا إَلى الَجسَ 
َفَفَتَحْت « .َطاِبيَثا، اْنَهِضي

أْت ُبْطُرَس،َوَلمَّا رَ . َعْيَنْيَها
. َجَلَسْت ُمعَتِدَلةً 



ُبطُرُس َوَكرِنيلُيوس

طِح ِعْنَد الظُّهِر َتْقِريًبا ِلُيَصلِِّيَ  وَن َوَبْيَنَما َكاُنوا ُيِعدُّ . الُجوِع َوأَراَد أْن َيْأُكلَ َفأَحسَّ بِ . َصِعَد ُبطُرُس إَلى السَّ
َماَء َمفُتوَحًة، َوَرأى َشْيًئا ُيشْ . الطََّعاَم، َراَح ِفي َحاَلِة ُسَباٍت  ًة ِمْن َوَرأى السَّ ِبُه ِقْطَعَة ُقَماٍش َكِبيَرًة ُمَدالَّ
َماءِ َوَكاَن ِفيَها ُكلُّ أْنَواِع َبَهاِئِم األْرِض َوزَ . أطَراِفَها األْرَبَعِة إَلى األْرضِ  ُثمَّ َقاَل َلُه . َواِحِفَها َوُطُيوِر السَّ

«!َهيَّا َيا ُبطُرُس، اذَبْح َوُكلْ »: َصْوتٌ 

ْوُت َمرًَّة « .ًما أْو َنِجًساَفأَنا َلْم آُكْل َيوًما َشْيًئا ُمَحرَّ ! َلْن أفَعَل َهَذا َيا َربُّ »: َفَقاَل ُبطُرُس  َفَقاَل َلُه الصَّ
ْمُه أْنَت »: َثاِنَيةً  َرُه هللُا، اَل ُتَحرِِّ يُء إَلى . َوَحَدَث َهَذا َثاَلَث َمرَّاٍت « !َما طِّهَّ َوِفي الَحاِل ُرِفَع َذِلَك الشِّ

َماءِ  .السَّ

ْؤَيا الَِّتي رَ  وحُ . آَهاَتَحيََّر ُبْطُرُس َوَأَخَذ ُيَساِئُل َنْفَسُه َعْن َمْعَنى الرُّ ِباْلَباِب َثالَثُة ِرَجاٍل »: َفَقاَل َلُه الرُّ
ٍد، َفِإنِّي َأَنا َأْرسَ  .«ْلُتُهمْ َيْطُلُبوَنَك َفاْنِزْل ِإَلْيِهْم َوَراِفْقُهْم ِبال َتَردُّ

َقاِئُد اْلِمَئِة َكْرِنيِلُيوُس َرُجلٌ »: َأَجاُبوهُ فَ « َفَما َسَبُب ُحُضوِرُكْم؟. َأَنا الَِّذي َتْطُلُبونَ »: َفَنَزَل ِإَلْيِهْم َوَقالَ 
 َأْوَحى هللُا ِإَلْيِه ِبَواِسَطِة َمالٍك َطاِهٍر َأْن َوَقدْ . َصاِلٌح َيتَِّقي هللَا، َوَيْشَهُد َلُه ِبَذِلَك َشْعُب اْلَيُهوِد َجِميعاً 

.«َيْسَتْدِعَيَك ِإَلى َبْيِتِه ِلَيْسَمَع َما ِعْنَدَك ِمْن َكالمٍ 



ُرُس َفَدَعاُهْم ُبطْ 
ْيَلَة ِلُيْمُضوا اللَّ 
َك ُضُيوفًا ِبَذلِ 

ي َوفِ . اْلَبْيِت 
َباِح َذهَ  َب الصَّ

َمَعُهْم، َفَوَصُلوا 
َقْيَصِريََّة ِفي اْلَيْوِم 

َوَكاَن . الثَّاِني
َكْرِنيِلُيوُس َيْنَتِظُر 

.ُوُصوَلُهمْ 

:  ُبْطُرُس َفَقاَل َلُهمْ 
َأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّه »

ٌم َعَلى  ُمَحرَّ
ْن اْلَيُهوِديِّ أَ 
َيَتَعاَمَل َمعَ 
ْو َيُزوَرهُ اأَلْجَنِبيِّ أَ 
َغْيَر َأنَّ .ِفي َبْيِتهِ 

الِّ َأُقوَل هللَا َأَراِني أَ 
ا ِإنَّهُ َعْن ِإْنَساٍن مَ 
. ٌس َدِنٌس َأْو َنجِ 
ْعاًل َأنَّ َتَبيََّن ِلي فِ 

ُل َأَحداً هللَا اَل ُيَفضِّ 
ْل َعَلى َأَحٍد، بَ 
تَِّقيهِ َيْقَبُل َمْن يَ 

الَح َوَيْعَمُل الصَّ 
َمْهَما َكاَنْت 

.«ِجْنِسيَُّتهُ 



إنقاذ بطرس بمعجزة من السجن

يِف َفأَمَر ِبَقتِل َيْعقُ . َبَدأ الَمِلُك ِهيُروُدُس َيْضَطِهُد أعَضاَء الَكِنيَسةِ  َوَلمَّا َرأى أنَّ . وَب أِخي ُيوَحنَّا ِبالسَّ
ُع أمَّا الَكِنيَسُة َفَكاَنْت َتْرفَ . ِر الُمْخَتِمرِ َهَذا أْرَضى الَيُهوَد، َقَبَض َعَلى ُبْطُرَس أْيًضا أْثَناَء ِعيِد الُخْبِز َغيْ 

.إَلى هللِا َصَلَواٍت َحارًَّة ِمْن أْجِلهِ 

ِة َوَكاَن ُهَناَك ُحرَّاٌس ِعْنَد الَبوَّابَ . لِسَلَتْينِ ِفي ِتْلَك اللَّيَلِة َكاَن ُبطُرُس َناِئًما َبْيَن ُجنِديَّيِن، ُمَقيًَّدا ِبسِ 
ْجنَ  نَزاَنةِ َوَلمَ . َوَفْجأًة، َوَقَف َماَلٌك ِمْن ِعنِد الرَّبِّ ُهَناكَ . ُيَراِقُبوَن السِّ َفَضَرَب الَماَلُك . َع ُنوٌر ِفي الزِِّ

لِسَلَتاِن َعْن َيَديهِ « !َعةٍ ُقْم ِبُسر »: ُبْطُرَس َضرَبًة َخِفيَفًة َعَلى َجنِبِه، َوأيَقَظُه َوَقاَل َلهُ  ُثمَّ . َفَسَقَطِت السِّ
«.الَبْس ِرَداَءَك َواتَبْعِني»: اَلُك َلهُ ُثمَّ َقاَل المَ . َفَفَعلَ « .الَبْس ِحَزاَمَك َوِحَذاَءكَ »: َقاَل الَماَلُك ِلُبطُرَس 

َيِة ِمَن الُحرَّاِس، َوَصاَل إَلى الَبوَّاَبِة َوَبْعَد أْن َمرَّا ِبالَمجُموَعَتْيِن اأُلوَلى َوالثَّانِ . َفَتِبَعُه إَلى الَخاِرجِ 
َيِة إَلى الَمِديَنةِ  مَّ َوَتاَبَعا َسيَرُهَما َمَساَفَة َشاِرٍع َواِحٍد، ثُ . ْنَهاَفانَفَتَحْت ِمْن َذاِتَها، َفَخَرَجا مِ . الَحِديِديَِّة الُمَؤدِّ

.َتَرَكُه الَماَلُك َفْجأةً 



ْيِت ُبْطُرُس َذَهَب إَلى بَ 
الَِّذي ُيْدَعىَمرَيَم، ُأمِِّ ُيوَحنَّا

 َقْد َوَكانَ . أْيًضا َمرُقَس 
اٌص َتَجمََّع ُهَناَك أشخَ 
َفَقَرَع . كِثيُروَن ُيَصلُّونَ 

.  ِجيَّ ُبطُرُس الَباَب الَخارِ 
ُمَها ُروَدا َفَجاَءْت َخاِدَمٌة اسْ 

ا َميََّزْت َفَلمَّ . ِلَكي َتُردَّ 
َضْت َصْوَت ُبْطُرَس، َركَ 
اِخِل ِمْن َفرَحِتَها إَلى ال دَّ
.   الَباَب ُدوَن أْن َتْفَتَح َلهُ 

اِقٌف ُبطُرُس وَ »: َوَقاَلْت 
أْنِت »: َهاَفَقاُلوا لَ « .ِبالَباِب 
ا َظلَّْت َلِكنَّهَ « !َمجُنوَنةٌ 

:  َفَقاُلوا. ُهوَ ُتِصرُّ َعَلى أنَّهُ 
«.إنَُّه َماَلُكهُ »

اَصَل َقْرعَ َغْيَر أنَّ ُبْطُرَس وَ 
ُحوا الَباَب َفَلمَّا َفتَ . الَباِب 

أَشاَر َلُهْم فَ . َوَرَأْوُه، ُذِهُلوا
ْم ، َوَشَرَح َلهُ ِبَيِدِه أْن َيْهَدُأوا

َرَجُه ِمَن َكْيَف أنَّ الرَّبَّ أخ
ْجنِ   َوَذَهَب ُثمَّ َغاَدرَ . السِّ

.إَلى َمَكاٍن آَخرَ 



َبرَناَبا َوَشأوُل ِفي ُقبُرص

زيَرَة ُكلِّها حتى مدينِة فَاجتازا الجَ . بولس وبرنابا فَنَزال إلى َسلوكيَة وِمنها ساَفرا في البحِر إلى ُقبُرَص 
 حاشيِة َسرِجيوَس بوُلَس حاِكِم بافوَس، فَوَجدا فيها ساِحًرا َيهوديِّا َيدِّعي النِّبوَِّة كذًبا َاسُمُه َبرَيشوُع، ِمنْ 

. الَم هللاِ وكاَن هذا َرُجاًل عاِقاًل فَدعا َبرنابا وشاُوَل وطَلَب إَليِهما أْن َيسَمَع ك. الجزيَرةِ 

اِحَر، وهذا َمعنى َاسِمِه، عاَرَضُهما وحاَوَل أْن ُيبِعَد الحاِكَم َعن فَامَتأل 9. اإليمانِ ولِكنِّ عليًما السِّ
اِحِر وقاَل َله وِح الُقُدِس، فَنَظَر إلى السِّ يا َابَن إبليَس، يا عدوِّ »: شاُوُل، وَاسُمُه أيًضا بوُلُس، ِمَن الرِّ

، أما تِكفِّ َعْن َتعويِج ُسُبِل ال! ُكلِّ َخيٍر، أيِّها الُممَتِلـُئ ِبُكلِّ ُخبٍث وِغشِّ  رِّبِّ الَقويَمِة؟ سَتضِرُبَك يُد الرِّبِّ مِس إلى حينٍ  َغشاَوٌة َسوداُء، فأَخَذ فَسَقَطت على َعيَنيِه في الحالِ . «فتكوُن أعمى ال ُتبِصُر ُنوَر الشِّ
. َيدوُر َحوَل المكاِن ُملَتِمًسا َمْن َيقوُدُه ِبـَيِدهِ 

.فآمَن الحاِكُم ِعنَدما شاَهَد ما َجرى، وأدَهَشُه َتعليُم الرِّبِّ 



بولس وسيال في فيلبي

ارة عن بعد بضع سنوات ، ذهب بول وصديقه سيالس إلى مدينة فيلبي، الذي أعلنت فيه األخبار الس
. يسوع

َق اْلُحكَّاُم ِثَياَبُهَما َوَأَمُروا ِبَجْلِدهِ  ْجنِ َما، َفَجَلُدوُهَما َكِثيرًا َوَأْلَقْوهُ َفَثاَر اْلَجْمُع َعَلْيِهَما، َوَمزَّ .   َما ِفي السِّ
. وضعت بولس وسيال في الجزء األكثر أمانا من السجن بأقدامهم حبسهم

فجأة اهتزت األرض و طار أبواب . في منتصف الليل ، وكانوا يغنون أغاني من الثناء على هللا 
وعندما رأى السجان أن األبواب كانت مفتوحة ، . سقطت كل السالسل األسرى قبالة. السجن مفتوحة

تل على وكان يعرف انه سيق. )وقال انه خطط لقتل نفسه ، والتفكير بأن جميع المسجونين قد هربوا 
. "ونحن جميعا هنا. ال تؤذي نفسك! أوقفوا "رأى بول له و صاح ، . ( السماح للسجناء الفرار

ثم . فأخذ بولس وسيال المنزل ، وقدم لهم بعض الطعام ، و غسل جراحهم ! كان السجان بالرعب 
نعتقد في يسوع ، وماجستير ، و سيتم " اجاب بولس ، " ماذا يجب أن أفعل لكي أخلص؟ : "قال 

.ثم عمد بول السجان و عائلته كلها ، و احتفلوا معا". حفظ لك ولعائلتك 



بولس يقيم أفتيخوس في ترواس

ُث َحتَّى ُمْنتَ  َفَر ِفي الَيْوِم التَّاِلي، َظلَّ َيَتَحدَّ َكاَن َشابٌّ اْسُمُه أْفِتيُخوُس . َصِف اللَّيلِ بولس َيْنِوي السَّ
َماًما، َوأِلنَّ النَّوَم َقْد َغَلَبُه تَ . وُلَس َحِديَثهِ َفَبَدأ َيُغطُّ ِفي َنوٍم َعِميٍق أْثَناَء ُمواَصَلِة بُ . َجاِلًسا ِفي النَّاِفَذةِ 

.َوَلمَّا َرَفُعوُه َوَجُدوُه َميًِّتا. َفَقْد َوَقَع ِمَن الطَّاِبِق الثَّاِلِث 

ُثمَّ َصِعَد « .وا، َفَما َزاَلْت َحَياُتُه ِفيهِ اَل َتَخافُ »: َفَنَزَل ُبوُلُس َوانَحَنى َعَلْيِه، َوَقاَل َوُهَو َيْحَتِضُنهُ 
َث إَلْيِهْم َفتَرًة َطِويَلًة َحتَّ  ابَّ إَلى َبْيتِ . ى الَفجِر ُثمَّ َغاَدرَ ُبوُلُس، َوَكَسَر ُخْبًزا َوأَكَل، َوَتَحدَّ ِه َوأَخُذوا الشَّ

ْوا َكِثيًرا .َحيًّا، َفَتَعزَّ



الَيُهوُد ُيَخطِ ُطوَن ِلَقتِل ُبوُلس

نَّ َلكِ .  َس َلْن َيشَرُبوا إالِّ َبعَد أْن َيقُتُلوا ُبولُ َتآَمَر َبعُض الَيُهوِد َوألَزُموا أنُفَسُهْم ِبَقَسٍم أنَُّهْم َلْن َيْأُكُلوا وَ 
.  ُبوُلَس ِبَهااْبَن ُأخِت ُبوُلَس، َسِمَع ِبالُمَؤاَمَرِة، َفَذَهَب َوَدَخَل الثُّْكَنَة، َوأخَبرَ 

زا ِمَئَتْي جُ »: ُثمَّ اسَتدَعى اآلِمُر اْثَنيِن ِمْن ُضبِّاِطِه َوقاَل َلُهما نِديِّ َوَسبِعيَن فاِرسًا َوِمَئَتْي حاِمِل َجهِّ
اعَ . ُرمٍح ِللذَّهاِب إَلى َمِديَنِة َقيَصِريَّةَ  وا ِلالنِطالِق ِفي السِّ َوأعُطوا ُبوُلَس ما . ِة التِّاِسَعِة َليالً َواسَتِعدُّ

«.َيرَكُبُه، َوأوِصُلوُه ساِلمًا إَلى الواِلي ِفيِلكَس 



ُبوُلُس ِفي ُروَما

ُب ِبُكلِّ الَِّذيَن َيْأُتوَن إَلْيهِ َوَكانَ . أَقاَم ُبوُلُس ِفي َمنِزِلِه الَِّذي اسَتْأَجَرُه َسَنَتْيِن َكاِمَلَتْينِ   ُيَناِدي َوَكانَ .  ُيَرحِّ
كما كتب على. َوَلْم َيْسَمْح ِلَشيٍء ِبأْن ُيَعطَِّلهُ ِبَمَلُكوِت هللِا، َوُيَعلُِِّم َعِن الرَّبِّ َيُسوَع الَمِسيِح ِبُكلِّ َجَساَرٍة،

.العديد من الرسائل إلى الكنائس لتشجيع و تعليمهم عن العهد هللا الجديد 



Art by Didier Martin; Text from the Bible and www.openbiblestories.org

www.freekidstories.org

http://www.mylittlehouse.org/
http://www.openbiblestories.org/
http://www.freekidstories.org/

