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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



پنجاه روز پس از زنده شدن، عیسی پسر خدا از مردگان 
.زندگی کنداوبرخاست و روح القدس آمد تا در پیروان 



شاگردان نمی فھمیدند کھ چگونھ خدای پدر، خدایاگرچھ 
انند پسر یعنی عیسی مسیح و خداوند روح القدس ھمھ می تو

یک خدا باشند، اما آنھا خوشحال بودند کھ خداوند در آنھا 
ن خدا معجزات زیادی انجام داد تا بھ رسوال. زندگی می کند

.کنندکمک کند کھ درباره عیسی مسیح با دیگران صحبت



افرادی کھ بھ عیسی ایمان 
، ھمھ دارایی خود را با داشتند

انند بھ اشتراک گذاشتند تا بتوھم 
ھ نام زوجی ب. فقیران کمک کنندبھ 

و سفیره یک قطعھ زمینحنانیا 
کردندفروختند و وانمود 

بھکھ ھمھ پول آن را 
می دھندرسوالن 

،درحالیکھ مخفیانھ
رامقداری از پول 

خودشانبرای 
.نگھ داشتند



چرا : "پطرس از حنانیا پرسید
شیطان قلبت را پر کند تا گذاشتی 
تونھ القدس دروغ بگویی؟ بھ روح 

." بھ انسان بلکھ بھ خدا دروغ گفتی
حنانیا بر زمین افتاد و آخرین سپس 
جوانان او را در کفن . را کشیدنفس 

، بیرون پیچیدند
.کردنددفن و بردند 



ت او نمی دانست شوھرش فو. اندکی بعد، سفیره وارد شد
ھم وقتی پطرس درباره پول زمین پرسید، او. کرده است

.مثل شوھرش دروغ گفت و ھمان اتفاق برای او ھم افتاد
.یدندھمھ کسانی شد کھ این چیزھا را شنیدند، بسیار ترس



القدسخداوند روح 
شگفتینشانھ ھا و 

راھای بسیاری 
رسوالناز طریق 

بھ عنوان . انجام داد
کھمثال، ھنگامی 

پطرس راه می رفت، 

سایھ اش روی اگر 
،بیماران می افتاد
.شفا می یافتند



معجزاتدر این زمان 
می افتادبزرگی اتفاق 

خداکھ حضور 
ھر. نشان می دادرا 

وروز مردم بیشتر 
ایمانبیشتر بھ عیسی 

موضوعاین . می آورند

کاھنباعث حسادت 
بسیارو او را اعظم شد 

رسوالناو . کردعصبانی 
!را بھ زندان انداخت



اما شب ھنگام، 
درھای فرشتھ خداوند 

باز کرد و زندان را 
آورد و بیرون را آنھا 
بروید در معبد ": گفت

و در مورد بایستید 
یرون پس رسوالن ب." زندگی تازه با مردم صحبت کنیداین 

گام، صبح ھن. رفتند و در مورد عیسی بھ مردم تعلیم دادند
.کاھن اعظم زندان را خالی یافتندمردان 



رد وقتی کھ کاھن اعظم رسوالن را یافت، آنھا را سرزنش ک
تعلیم آیا بھ شما دستور ندادم کھ بھ این نام بھ مردم: "و گفت
دا ما باید از خ: "پطرس و دیگر رسوالن پاسخ دادند" ندھید؟

د کھ کاھن اعظم چنان عصبانی بو." اطاعت کنیم نھ از انسان
.رسوالن را بکشدمی خواست 

داددر عوض، دستور 
بزنندآنھا را شالق 

.و سپس آزاد کنند



با وجود این کھ رسوالن آزار می دیدند، اما از خدا اطاعت 
.کردند و در مورد عیسی مسیح موعظھ کردند



، خداوند استیفان. یک روز مردی بھ نام استیفان دستگیر شد
روح القدس، درباره او بھ ھدایت . عیسی را دوست داشت

ھ بعضی از مردان، ب. عیسی مسیح با مردم صحبت می کرد
دروغ گفتند کھ استیفان بر 

.  می زندخدا حرف ضد 
از یک دادگاه بعد 

، استیفان را ساختگی
دلیل ایمان بھ بھ 

مسیح، عیسی 
کرده سنگسار 

.کشتندو 



استیفان قبل از مرگ، از 
روح القدس پر شد و بھ 

وآسمان چشم دوخت 
راجالل خدا و عیسی 

دستدید کھ در 
ایستادهراست خدا 
سپس.است

بااو درحالیکھ 
خداصدای بلند 

می کردصدا را 
:  می گفتو 



را من روح خداوندم عیسی، "
رااو جمعیت ، "بپذیر

اینو کردند سنگسار 
مانندشجاع، مرد 

مسیحعیسی 
برکھ ھنگامی 
صلیبروی 
آخرینبود، در 

تادعا کرد نفس 
خدا قاتالنش
.را ببخشد



.با مرگ استیفان، موج جدیدی از آزار و اذیت شروع شد
کرده مرد جوانی بھ نام شائول کھ بھ قاتالن استیفان کمک

انھ بسیاری از آنھا از خ. بود، مسیحیان را دستگیر می کرد
ه ھای خود گریختند و در سراسر یھودیھ و سامره پراکند

.بودندمانده فقط رسوالن در اورشلیم . شدند



ھ اگرچھ دشمنان سعی کردند آنھا را بکشند، اما کسانی ک
شھر و خانھ خود فرار کرده بودند، بھ ھمھ جا می رفتنداز 
ھیچ چیز نمی توانست جلوی. بشارت مسیح را می دادندو 

زیراعیسی مسیح را بگیرد پیروان 
زندگیخداوند روح القدس، در آنھا 

آنھامی کرد و از طریق 
.کار می کرد



می شودکلیسا با مشکل مواجھ 

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

7-5اعمال رسوالن 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



56 6056 60

پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

. خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ن کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھاخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
کمکم . ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین.کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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