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 بعد موت یسوع، اختبأ أتباعھ وھم خائفون، وبعد 
 یسوع . أن قام یسوع من األموات، أظھر نفسھ لتالمیذه

 ولكن یسوع خطط أن یتركھم ویعود للسماء، ! حي
 .حیث كان منذ األزل ھناك مع أبیھ



 وقبل أن 
 للسماء  یصعد

  یسوع وعد
  لھم روح هللا بأنھ سیرسل أتباعھ،

 ومساعدھم  ھو معزیھم حتى یصبح
 فبعد عدة ! ، وقد حل الوقت)2: 15إنجیل یوحنا (

 .الروح القدس أتى هللا، صعود یسوع إلى السماء، أیام من     



شخص للصالة  120عند اجتماع أكثر من : وحدث كالتالي
 في أحد البیوت، صار فجأة صوت كما من ھبوب ریح

 .عاصفة ومأل كل البیت حیث كانوا جالسین   



وظھرت لھم ألسنة منقسمة كأنھا من نار واستقرت على كل 
 واحد منھم، وامتأل الجمیع من الروح القدس، تماما كما وعد

 !یسوع                   



وابتدأ أتباع یسوع في الخارج في الشوارع یتكلمون بلغات لم 
یتعلموھا أبدا من قبل، وزوار أورشلیم األجانب كانوا یسمعون 

 وتعجب. التالمیذ یتكلمون عن عظائم هللا بلغات كثیرة مختلفة
 ،"ما عسى أن یكون ذلك؟: "الزوار جدا وتساءلوا               

 :وآخرون قالوا                                                         
 ھم سكارى من"                                                        

 ."خمر جدیدة                                                           



ھؤالء لیسوا سكارى، بل ھذا ما قالھ یوئیل : "أما بطرس فقال
 ، وبدأ بطرس یذكرھم بأن هللا منذ سنوات عدیدة، كان."النبي

 قد وعد الشعب بأن یرسل لھم                                       
 الروح القدس لكي یباركھم                                          
 .ویقویھم                                                                



وطلب منھم بطرس أن یتوبوا عن الخطایا ویعتمدوا في الماء 
سوف یحصلون : "على اسم یسوع المسیح، وقال لھم بأنھم

شخص  3000، فأطاعھ حوالي ."عطیة الروح القدس
وانضموا إلى التالمیذ لیعبدوا یسوع، ومع الوقت انضم 

 آخرون إلى الكنیسة
 التي قد أسسھا

 هللا في ذلك الیوم
 الذي حّل فیھ
 .الروح القدس



وأظھر الروح القدس سلطانھ في 
حیاة شعب هللا، ففي أحد األیام صعد 

بطرس ویوحنا معا إلى الھیكل في 
ساعة الصالة، وكان رجل أعرج 

جالسا عند باب الھیكل ویستعطي، 
 .وطلب من بطرس ویوحنا صدقة



لیس لي : "فقال بطرس
فضة وال ذھب، ولكن الذي 

باسم : لي فإیاه أعطیك
یسوع المسیح الناصري قم 

، وأمسكھ بیده !"وامش
الیمنى وأقامھ، فوثب 
ووقف وصار یمشي، 

ودخل معھما إلى الھیكل 
وھو یمشي ویقفز فرحا 

 .ویسبح هللا



وتجمع عدد كبیر من 
الشعب، وامتلئوا دھشة 

لھذه المعجزة، فقال 
لھم بطرس أن شفاء 

الرجل األعرج تم من 
خالل قوة هللا ولیس 

 .من خالل قوتھ ھو



ذّكر بطرس الیھود  ولما
أقام یسوع، غضب  بأن هللا
الكھنة وقبضوا  رؤساء

ویوحنا  على بطرس
السجن،  ودسوھما في

صار  وبالرغم من ذلك
آمنوا  عدد الرجال الذین

 .5000بیسوع 



في الیوم التالي، وقفا بطرس ویوحنا أمام رؤساء الھیكل، الذین 
أجاب بطرس الذي ". بأي قوة وبأي اسم فعلتما ھذا؟: "سألوھما

باسم یسوع : "... امتلئ من الروح القدس ، وقال بشجاعة
 المسیح الناصري، الذي أنتم صلبتموه، والذي 

 أقامھ هللا من بین األموات، باسم یسوع 
 ."صار ھذا الرجل أمام أعینكم صحیحا



واستمر بطرس في حدیثھ بال 
لیس اسم آخر : " خوف قائال

تحت السماء، قد أُعطي بین 
 ."الناس، بھ ینبغي أن نخلص

وألن الرؤساء لم یریدوا أن 
یؤمن الناس بیسوع، ھددوا 

من : "بطرس ویوحنا قائلین
 اآلن فصاعدا ال تكلما

 أحدا من الناس فیما
 ."بعد باسم یسوع



سابقا كان بطرس 
یخاف أن یقف إلى 

جانب المسیح، 
ولكن ھذا كان قبل 

الروح  أن یحل
ولكن اآلن  القدس،
أحد یقدر  لم یعد

 .أن یخیفھ



 فأجابھم بطرس
 إن كان: "ویوحنا

حقا أمام هللا أن 
لكم أكثر من  نسمع

فاحكموا أنتم،  هللا،
نحن ال یمكننا  ألننا

  أن ال نتكلم بما
 ."رأینا وسمعنا



 وبعدما 
 ھدد الرؤساء

 بطرس ویوحنا
أطلقوھما، 
وخادما هللا 
الشجاعان 
تحدثا مع 
عن  رفقائھما

السجن وعن 
 .الحكم



فاجتمعوا 
 اجتماعا 

 مطوال وصلوا
وسبحوا هللا،  

ومرة أخرى مأل 
الروح القدس 

المؤمنین بالقوة، 
واستمرت 

الكنیسة 
الصغیرة في 

 .النمو



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

 میالد الكنیسة

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

، 15: ، وإنجیل یوحنا4– 1:أعمال الرسل  
2: وسفر یوئیل  



 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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