
من مضطھد إلى 
  مبشر

 الكتاب المقدس لألطفال 
 یقدم



 كتبھا إدوارد ھیوز
 

Alastair Paterson 
 
 

 انتاج ھیئة جینیسیس للبحث
www.M1914.org 

 
 © 2020  ھیئة جینیسیس للنشر

من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، : اتفاقیة االستخدام
.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



 عمل هللا أشیاء عظیمة                    
  خالل أتباعھ في  من                     

 األولى، وكان  الكنیسة               
 ھناك رجال اسمھ              

 

 فیلبس وكان 
 مشغوال بإخبار 

 اآلخرین في مدینة كبیرة عن 
  یسوع، ولكن هللا أرسلھ إلى 

  الصحراء، فلماذا؟      



 كان هللا یعلم أن ھناك مسافرا 
في الصحراء، وكان وزیرا 
 لكنداكة ملكة الحبشة، وكان 
 في طریق العودة إلى وطنھ 

 وكان یقرأ كتابا مھما، 
 

 فھل تعرف 
 ما ھو ھذا 

  الكتاب؟      



 ولما أطاع فیلبس هللا، أرسلھ مباشرة إلى ذلك       
 

 الوزیر،                                                    
   الذي                                                      
 كان                                                       

 یقرأ كلمة                                                 
 هللا ولكنھ                                                 

 لم یكن یفھمھا،                                           
 .لكي یرافقھ ودعا فیلبس                               



ما : "فسأل الوزیر فیلبس قائال
، وبینما تشق المركبة "معنى ھذا؟

 طریقھا في الصحراء، أخبر فیلبس 
 الوزیر عن یسوع ابتداء              

 .من ھذا الكتاب                        



 فآمن الوزیر                                            
 األفریقي برسالة                                        

 الكتاب المقدس، أن یسوع                            
 المسیح ھو ابن هللا، ولما رأى                       

 "ماذا یمنع أن أعتمد؟: "ماءا، سأل قائال          



 إن كنت تؤمن من كل قلبك، جوز : "فقال فیلبس
 أنا أومن أن یسوع مسیح : "،  فأجاب الوزیر"لك

فیلبس إلى  ، فأخذه."ابن هللا ھو                
  .الماء وعّمده



ولما صعدا من الماء خطف 
روح الرب فیلبس، فلم یعد 
 الوزیر األفریقي یبصره، 

 وذھب 
 في 

 طریقھ إلى 
 .إثیوبیا فرحا



ولكن بعض الناس كرھوا المسیحیین، فأحد أصدقاء 
فیلبس، واسمھ استفانوس، قام الناس األشرار بقتلھ، 

وكان ھناك . ألنھم لم یریدوا أن یخبر عن یسوع
 رجال یُدعى شاول الطرسوسي، ساعد 

 في قتل استفانوس، وشاول ھذا 
 .كان یكره كل المسیحیین



أما شاول فكان لم یزل ینفث تھددا 
وقتال على المسیحیین، وتقدم إلى 
رئیس الكھنة وطلب منھ رسائل، 

وھذه الرسائل تعطیھ الحق في 
القبض على الرجال والنساء الذین 

 یتبعون 
 .یسوع



یا لھ من مسكین شاول 
 الطرسوسي ھذا، 

 فھو لم یكن یعرف 
 أنھ یضطھد یسوع 

 شخصیا، عندما 
 كان یضطھد 

 المسیحیین، وكان 
 البد وأن یوقف هللا 

  شاول، ولكن كیف؟      



هللا على " قبض"لقد 
شاول، ففي طریقھ إلى 

دمشق، أبرق حولھ نور 
من السماء، فسقط على 

.األرض وسمع صوتا  



 من : " فسألھ شاول
 "  أنت یا سید؟       

 ."  تضطھده أنا یسوع الذي أنت: "وجاء الرد         
 یا رب، ماذا : "فسأل وھو مرتعد ومتحیر            

 قم وادخل : "فقال لھ الرب" ترید أن أفعل؟          
 ."المدینة فیُقال لك ماذا ینبغي أن تفعل            



 وأما الرجال الذین كانوا 
 معھ، فكانوا یسمعون     
 الصوت وال ینظرون     

 أحدا، فنھض شاول       
 عن األرض،             
 والحظ أنھ ال              

 یبصر، فاقتادوه           
 بیده وأدخلوه إلى          

 .دمشق                     



وبقى شاول ثالثة 
أیام ال یبصر، فلم 
یأكل ولم یشرب، 
وربما كان یقضي 
الوقت في الصالة 
إلى الرب یسوع 

الذي قابلھ في 
.طریقھ إلى دمشق  



  وقد خطط هللا لكل شيء، فكان 
 في دمشق تلمیذا اسمھ حنانیا،    

 وھذا أرسلھ هللا إلى شاول        
 حتى یساعده، وكان حنانیا       

 خائفا ولكنھ أطاع هللا،             
 ولما وضع یدیھ على              

 شاول ذھب عنھ                   
 العمى وامتأل من                   

 .الروح القدس                     



واعتمد شاول، وتناول 
طعاما فتقوى، واحتاج 
شاول للقوة، ألن لدیھ 

.عمل مھم لیقوم بھ  



وللوقت بدأ یبشر في 
بالمسیح أن  المجامع

 .ھذا ھو ابن هللا



  فتعجب جمیع الذین كانوا     
  ألیس ھذا : "وقالوا یسمعون   

   أن یھلك ھو الذي أراد         
  ، واجتمع."المسیحیین         

   البعض على                   
 شاول                            

  .لیقتلوه                         



 وأعداء شاول الجدد 
كانوا یراقبون أبواب المدینة 

لیقتلوه، لو حاول أن یغادر 
 المدینة، أما أصدقاءه 

 الجدد، وھم المسیحیون، 
 فأخذوه إلیھم لیال وأنزلوه 

 من سور المدینة مدلین إیاه 
 .كبیر في سل      



ومنذ ذلك الوقت 
عاش مضطھد 

المسیحیین،  شاول، 
لسیده،  كتابع أمین

 .الرب یسوع المسیح



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  من مضطھد إلى مبشر

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

9 – 8: سفر أعمال الرسل  



   النھایة



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

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

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