
الفصل الثاي عر:

إى العام أجمع



خوفًا عى حياتهم، كان امسيحيون 
يجتمعون ي الّس لساع كلمة 
الله تُقَرأ وتسبيح الله بالرانيم.

أحباي، عاى 
سيّدنا ليكّفر عن خطايانا. 

فا عجب إذن أنّنا نحن أيًضا 
يجب أن نعاي من أجله. ا 

تندهشوا من ااضطهاد
 قال يسوع: “َمْن أََراَد أَْن الذي نواجهه.

 يَتْبََعِني، فَيَِجُب َعلَيِْه أَْن يَْحِمَل َصلِيبَُه 
َويَتْبََعِني.” معنى ذلك أنّنا يجب أن نحمل 
صلباننا إى جبل الصلب إذا دعينا إى ذلك. 

واآن يخرنا مزمور 22 أَن...



اثبتوا ي أماكنكم! هذا
 الدين اأجنبي ممنوع. أنتم 

تُسبّون آباءنا وشعبنا. أيها اأغبياء! 
إّما أن ترجعوا أو موتوا.

أمسكوا زعيمهم. 
وسنجعل منه ِعرة.

نّجنا يا رّب. إنَه 
القاتل شاُول.



ما أكر امُّدعن بأنَهم امسيح. 
فلاذا تعبدون نّجاًرا ميتًا؟

سيدنا يسوع
 حّي وهو خالق

 الكون.

رَما غّرت لهجتك عندما 
نضع زوجتك ي السجن 

حتّى تتعّفن.



طｭخطｭخ!!

ヅ! دﾏوا 
!ゴｳｸزو



هذه واحدة أخرى من 
ُمحبّات مسيحكم.

كنا نعرف أَن هذا 
قد يحدث عندما 

آمّنا بيسوع.



نعم، يجب أن نصّي من 
أجله. ادعوا أن يلّن الله قلبه 

ويجعله يرى الحقيقة.

تذكّروا، كان بعضنا
 شّكاكًا ي اأول.

الذنب ذنب الفريي
 امدعو شاول، الذي يكاد 

ينفجر كراهيًة وقتاً.

قلب شاول 
يفيض بالكراهية.



حسًنا يا شاول، أحسبك 
نظّفَت القدس من هؤاء 

الزنادقة أتباع يسوع.

ا، بل كُلَا قتلناهم 
وسجناهم، ازدادوا عدًدا، وتفرّقوا ي 
امدن اأخرى، حتّى أَن بيوت العبادة 

ي دمشق امتأت بهم.



كان شاول يعتقد أّن من واجبه حاية دينه وشعبه من 
ااعتقادات اأخرى. لكّن ما ضايقه هو أَن امسيحين 

كان ملكون ساًما وثقًة م يسبق له أن متّع بها.

سأعطيك تراخيص 
بالقبض عليهم، حتّى 
تاحقهم ي دمشق.

سأذهب
 فوًرا.



فزع حصان شاول جًدا 
فرماه عى الطريق وهرب.

مع فجأًة أمام شاول 
نور أبهى من الشمس.

شاول، شاول، ماذا 
تضطهدي؟



من أنت، يا سيّد،
 وكيف أضطهدك؟

يا سيّد، ماذا 
تريدي أن أعمل؟

أنا يسوع، الذي
 تضطهده عندما تعاقب 

أتباعي.

قم، وادخل امدينة، 
وسُتخَر ما ينبغي عمله.



هل سمعتم 
الصوت؟ نعم، لكّني

 م أستِطع 
فهم ما قيل.

ان ﾈوت اك!

وا أنا. كان
 يشبه الرعد.

ا أستطيع الرؤية!
 ساعدوي. ا أستطيع الرؤية. 

قودوي إى امدينة.



اسمي حنانيا. كلّمني
 يسوع ي رؤيا وأوصاي بامجيء 

إليك ليُِعيد إليك برك.

أنا فعاً أعمى.



باسم يسوع امسيح، 
اسرّد برك.



أنا أرى! وأنت
 تقول يسوع، أليس كذلك؟ 

أخري أكر عن يسوع.



لذا فتح حنانيا كتاب الله 
وبّن لشاول نبوات يسوع.

ثَُم بّدل الله اسم 
شاول ببولس.

نعم، كنت أحمَق. اموضوع كلّه
 ي كتاب الله وأنا م أعلم. أعاي 
حاي الديني. أريد أن أتغطّس

 وأصبح تابًعا ليسوع.



صار شاول، واسمه اآن 
بولس، رجاً جديًدا 

برسالة جديدة. وم يعد 
يريد قتل امسيحين. 
بل أراد إقناع اآخرين 
باإمان بيسوع امسيح.

أنا ُمقّدر شّكك.
 فأنا أيًضا م أومن، لكّني 
أقول لك: يسوع الناري 
حّقق كّل النبوات القدمة 

الخاّصة مسيحنا.

لكَن أعظم برهان هو أن 
الله أقامه من اموت.



كان َحَمل الله، 
للتفكر عن خطايانا.

ما هذا الغباء؟ كيف يسمح 
امسيح أعدائنا بأن يقتلوه؟



كان الله يسعى إى 
تبشر اأجانب أيًضا. 
وكان هناك جندي 
روماي يطلب وجه 

الله ي الصاة.

اللَُهَم، أعرف أنّك الواحد
 القّهار، خالق البر أجمعن. شعبي 
عى دين فاسد ا يهبني ساًما. اهدي 

الراط امستقيم فأسر فيه.



 َمن؟ ماذا؟ من أنت؟ 
ِمن أين جئت؟

استُجيبَت دعواتك، فأرسلني اللّه لك. 
ابعث برجال إى يافا إى بيت َدبّاغ يُدَعى 
سمعان. ستجده عند شاطئ البحر. ثَُم 

اسأل عن رجل اسمه بطرس، وهو سيجيء 
إى هنا ويبلّغك بالحّق عن الله.



يا بطرس، سيدنا رجل متديّن جًدا،
 رجل تَِقّي، لكّنه ينزعج بسبب أمور كثرة، 
ويصّي دامًا ويبذل امال إى الفقراء، لكّنه 

ليس ي سام مع الله.
صنع الله ساًما 

بواسطة دم صليبه.

ما معنى ذلك؟
سأرح اأمر 

لقائدك.



قابل القائد بطرس عند 
الباب وانحنى له.

انهض، وا تنحِن ي.
 أنا إنسان مثلك ماًما. ادُع 
الجميع فأزُّف لكم البرى.



هذا يوم عظيم. أرسل 
اللُه بطرَس، أحد تاميذ 
يسوع، لتبليغنا بيسوع.

نعم، ِعشُت مع يسوع ثاث سنوات ونصف.
 ورأيته وهو يُصلَب، ورأيته بعد بعثه حيًا. كنا 500 تجّمعنا 

ي مكان واحد لساعه يعظ بعد قيامته. فأكل معنا 
ومسناه. علّمنا أن نحّب أعداءنا وندعوا أجل أولئك الذين 

يضطهدوننا. أرسل روحه …



آمن الّنقيب كورنيليوس وسائر 
بيته بإنجيل يسوع امسيح 

وتغطّسوا ي ذلك اليوم نفسه.



دخل بولس بيت العبادة ي أنطاكية 
وزََف البرى لليهود يوَم الّسبت. أنتم تعرفونني. أنا اضطهدُت

 امسيحين حتّى اموت، لكن يسوع ظهر 
ي بنور يخطف اأبصار، وأمري بصوت 
مثل الرعد أن أنر رسالته. ففتّشت 

كتاب الله بحثًا عن امسيح ووجدت أَن 
كّل النبوات تحّققت ي يسوع.



قال الله إنَه سيقيم سلياً 
للملك داود ليكون ُمنِقذ إرائيل، وإّن 

الزعاء ي القدس سيحكمون عليه 
باموت. جاء ي امزمور الثاي: “أَنَْت 

ابِْني، أَنَا الْيَْوَم تََوْجتَُك اِبًْنا ِي.”



وي مزمور آخر يقول إَن الله
 ا يسمح لقّدوسه بأن يتعّفن ي القر. تقول 
هذه النبوة إنه وإن مات فلن يتحلَل جثانه. 

فليكن ي ِعلمكم أنَكم ي يسوع تجدون 
مغفرة كاملة للذنوب، وهو ما م يستِطع 

موى منحه.



أرسل اللُه 
يسوَع ليكون نوًرا 
لأجانب، ومخلًّصا 

لأمم أجمعن.

اأجانب! اأجانب 
أنجاس، وا مكن أن 
يتشاركوا مع اليهود 

ي اإمان.

كفرَت! م يكن يسوع
 ابنا رعيًا. وصلتنا أخبار بأّن 
أّمه حبلت به قبل زواجها 

بفرة طويلة.



حيث أنكم ترفضون
 بشارة حياة الخلود، سنحمل 

رسالتنا إى اأجانب، كا
 أعلن اأنبياء.

يجوز رجمك حتّى 
اموت عى زندقتك.



آمن عدد كبر من اأجانب
 باإنجيل وصمدوا ي نعمة اإمان.

حاما اتّضح لبولس 
أَن اليهود كشعب 
سيواصلون رفض 

امسيح، ركّز جهوده 
عى اأجانب، أي غر 

اليهود من اأَُمم.

الحمد لله
 وليسوع كلمته، الذي 

جاء لنجاة اأجانب! ｯ ｭザوﾝس، 
!ゴヱﾄّطﾓ

خّرنا مزيد
 من النبوات عن 

يسوع.



أثار هذا حفيظة اليهود فطردوا بولس وبرنابا خارج 
امدينة، وهّددوها باموت إن عادا. فذهب بولس 

وبرنابا إى آسيا وحما البشارة إى كُّل من قاباه.

يا برنابا، إذا سقطُت، 
واصل الركض. ا تتوقّف.



ي لِسِرَة، رجم اليهوُد 
بولَس حتّى اموت وألقوا 

ُجثّته خارج امدينة.
َغَفَر الله لهم.
 قتلوا بولس.



لكَن الله أجرى 
معجزة وأحيا بولس. يا بولس،

 حسبتك مّت!

ليس بعد. أراي الله العديد من اآام
 التي يجب أن أقاسيها من أجله، وإْن هذه

 إاَ البداية. دعنا نعود إى امدينة.



ي فيلبي مقدونيا، ُضِب بولس وسيا 39 
جلدة ثَُم ُسِجنا. وبالرغم من معاناتها، 

كان قلبها ميء بالفرحة، وعند منتصف 
الليل كانا يرتّان مدائح الحمد لله.

سبحانك اللَُهَم، ذو 
الجال واإكرام...



آآآآآآآه! يسوع 
هو السّيد!



ي السنوات التالية 
ُضَِب بولس بالعصا 

ثاث مرات. ورغم ذلك، 
واصل التبشر بيسوع.

!! طｭخطｭخ



وكثرًا ما هاجم اللصوُص بولس.

لكّنه استمّر يبّر.
وذات مرَة انجرف ي البحر مّدة يوم 

وليلة قبل أن تلتقطه سفينة مارّة.

وما كان بولس يتنّقل مبّرًا من 
مكان إى آخر، غرقت به السفينة 
التي كان عى ظهرها ثاث مرات.



عاى بولس من امرض والرد والحّر والجوع وكّل ألوان 
امشّقات وهو يطوف العام يبلّغ الناس عن يسوع.

يا رّب، اشِف 
جسمي أستطيع 
الذهاب وتبشر 
امدينة القادمة.



كان بولس يذهب من مدينة إى مدينة يحّذر 
من عبادة اأصنام ويزّف بشارة يسوع امسيح.

!q ًدا｀ｻ

اهتديتم إى الله وتركتم أصنامك، 
واعتركم الله صالحن باإمان بدون 

تدّخل من الريعة. واآن أنتم أعضاء 
ي جسمه، وتنتمون إى أمة الله.



عندما اهتدى الناس إى الله، تركوا أصنامهم وسحرهم. 
ورموا كّل يء له صلة بدينهم أو خطيئتهم إى النار. وي 

بحر عرين عاًما، انتر امؤمنون الذين يعبدون الله 
بواسطة يسوع امسيح ي جميع أنحاء العام امعروف.

م منحني هذه 
اأشياء ساًما.



كان يسوع قد حّذر التاميذ: “سوف 
يسلّمونكم للتعذيب والقتل، وسيكرهكم 

جميع الناس بسبب اسمي. فرتّد 
الكثرون ويخونون بعضهم البعض، 

ويكره أحدهم اآخر. ويظهر العديد ِمَمن 
يّدعون النبوة، ويخدعون الكثرين.”

يا سيّدنا يسوع،
 اقبل روحي!



عندما شاخ الذين رأوا امسيح وانترت 
الكنيسة ي جميع أنحاء اإمراطورية 
الرومانية، بدأ الرومان يبحثون عن 

امسيحين ويضطهدونهم حتّى اموت. 
وَمن م يُنِكروا امسيَح من امؤمنن، 

ُوِضعوا ي ساحة الِسك، وشاهدهم الناُس 
واأسوُد والنموُر مزّقهم إربًا إربًا

أيها اأب، ا تعاقبهم 
عى ما يفعلوه بنا.



ﾓرررررر!!

أااااااااااااااايأاااااااااااااااي!!



أحيانًا كان امصارعون الرومان يقطّعون 
امسيحين حتّى اموت. وكان الشعب يندهش 

من عدم تخّي امؤمنن عن إمانهم، بل 
واستعدادهم للموت من أجل يسوع.

ا!

يا ياسون، سأراك
 ي الجنة.



تنبّأ يسوع قبل وفاته 
عن الهيكل، فقال: 

ثَُم بعد أربعن سنة، أي سنة 70 م.، 
جاء الرومان وهدموا امدينة والهيكل. 
وعندما احرق الخشب داخل الهيكل، 
ذاب ذهُب الهيكل ونزل إى الشقوق 

بن أحجار اأرضية واأساس. وما حاول 
الرومان استعادة الذهب، توّجب عليهم 

إزالة كّل حجر، فصدقت نبوة يسوع.

هل ترون
 هذا الهيكل؟ أقول 
لكم إنَه سيُهَدم ولن 

يُرَك فيه حجر
 عى حجر.



أّما اليهود ي القدس وإرائيل الذين نجوا من 
الحرب، فهربوا إى اأمم غر اليهودية، حيث 
يعيش العديد من أحفادهم حتّى يومنا هذا.

كا هرب اليهود امسيحيون أيًضا 
إى البلدان اأخرى حيث نروا 
إنجيل امسيح، ونت الكنيسة.

سنذهب إى بيت 
أخي ي سوريا.



وحيثا هربوا، كانوا يجدون 
هناك مسيحين يرّحبون بهم.

أُوِصَدت كُّل 
اأبواب ي 

وجوهنا.

سمعنا باأحداث
 امرّوعة ي القدس. بالطبع 

مكنكم اإقامة عندنا.



استمّر رسل امسيح يبّرون بقيامة يسوع امسيح حتّى وفاتهم. وقد استُشِهد 
الواحد منهم بعد اآخر، وكانوا ساعة وفاتهم شجعانًا، عامن أَن لهم داَر الخلود.

وبُِقرَت بطون 
اآخرين أحياًء 
وقُطِعوا إَربًا. ُصلِب بعضهم عى 

أيدي الرومان.



بينا قطعت 
رؤوس البعض.

أّما البعض فكان 
مصرهم الرجم.

ومنهم َمن 
صاروا طعاًما 

للوحوش.



فبطرس ُصلِب 
رأًسا عى عقب.

والبعض وضعوا 
ي زيت مغي.

ماتوا جميًعا عى اإمان، عى يقن أَن 
جسًا جديًدا وداًرا أفضل ينتظرانهم.

أنا ذاهب إى مكان 
أفضل. غفر الله لكم.

لست جديرًا أن أموت 
ِميتتك، يا سيّد.



بعد ستّن سنة من قيامة يسوع، 
م يبَق من رسل امسيح غر يوحنا. 
وكان قد نُِفَي إى جزيرة صخرية 

تُدَعى بَطُمس. خطف الروح يوحنا 
إى الساء حيث أراه الله امستقبل.

يا يوحنا، سأُريَك
 أموًرا ستحدث ي امستقبل. اكتب 
ما تراه وضعه ي كتاب وأرسله إى 

كنائس آسيا السبعة.



متى اقرب هذا الزمان من النهاية، سرجع يسوع ويفتح 
قبور كّل من آمن به. فرتفعون، هم وجميع امؤمنون 
اأحياء، ماقاة يسوع ي الهواء ويبقون معه إى اأبد.

ي نهاية اأيام، سيُلِحق الله باأرض كوارث 
فظيعة. فستسقط النار وتقع مصائب أخرى 
تقي عى غالبية الناس الساكنن عى اأرض.



 وسيجيء رجل يّدعي أنَه امسيح، ويخدع عدًدا كبرًا 
من الناس. سُرِغم الناس عى إظهار وائهم له ولحكومته 

باستام ِسمة ي جباههم أو عى ظهر أياديهم اليمنى.

أولئك الذين لن يستلموا الِسمة سيُقتَلون برب أعناقهم. 
وسيكون ذلك وقت معاناة عظيمة أولئك امروكن عى اأرض.



وسيجيء بكّل 
جاله وقدرته، 
ا كإنسان فاٍن. 
ستنفتح الساء 
وينزل راكبًا عى 

فرس أبيض.

بحسب النبوة، سيعود 
يسوع ثانيًة ي آخر الزمان.

سيلمع مثل الشمس وسيلبس عى رأسه 
تيجانًا كثرة. وسيحمل ي يده سبعة 
نجوم ويخرج من فمه سيف الحّق.



سيواجه الشيطان ويطرحه إى بحرة النار 
حيث سيُعَذب إى اأبد فا يُغِري اإنسان 
ثانية. أيًضا سيطرح يسوع اموت، خصمه 

اأخر، إى بحرة النار ويُجِدد العام.

 سيجمع الله كّل َمن آمنوا بابنه 
ومنحهم حياة الخلود عى أرض جديدة. 
وسيمسح الله كّل دمعة ولن يكون هناك 

موت بعد، وا حزن وا بكاء وا أم، 
أَن اأشياء السابقة ستزول. وسيحكم 

يسوع ملًكا ومخلًّصا عى شعبه الصالح 
ي عام خاٍل من امعصية واموت.



 مى 2000 عام عى 
بدء التبشر بإنجيل 
يسوع امسيح. وقد 
تنبّأ يسوع أَن رسالة 

مملكته ستنتر حول 
العام أجمع حتّى تصل 

إى كّل أمة وقبيلة، 
ويسمع البشارة كُّل 

جاعة برية.



ا إله إاَ الله وحده، 
وكلمته اأزي يسوع. 
وا يوجد إاَ إمان 

واحد وكتاب مقّدس 
واحد. والسبيل لدخول 
الجنة بعد هذه الحياة 

واحد: يسوع هو 
السبيل والحّق والحياة، 
كا وجد العديد من 
الناس من كّل اأمم.



يختلف إنجيل امسيح عن كّل اأديان اأخرى 
حيث أنّه ا ينتر باإكراه أو اإرهاب. إذ 
علّم يسوع أتباعه محبّة أعدائهم واامتاء 
بالفرحة والرنيم. واليوم، يفرح الناس من 
كّل جنسية ولغة بامغفرة وحياة الخلود.

لكن مى عى قيامة يسوع من اموت 
2000 سنة تقريبًا، وا يزال البعض م 

يسمعوا البرى. ويجب أن يخرهم أحد.
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