
از آزار دھنده 
کلیسا تا واعظ 
عیسی مسیح

مقّدس برای کودکانکتاب
کندمیتقدیم 



Edward Hughes:نویسنده

 Janie Forest:تصاویرطراحی 
Alastair Paterson

Ruth Klassen:بازگویی از

شیدا: مترجم

Bible for Children:ناشر
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
ھا را کپی و یا چاپ شما اجازه دارید کھ این داستان: حق چاپ

. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



خدا از طریق ایمانداران در 

اولیھ کارھای بزرگی کلیسای 
مردی بھ نام . دادانجام 

ه در شھری شلوغ دربارفیلیپس 
عیسی مسیح با مردم صحبت 

ن اما خداوند او را بھ بیابا. می کرد
می دانید چرا؟. فرستاد



درخدا می دانست کھ مسافری 
بیابان است، خواجھ سرایی
حبشی کھ از بزرگان دربار
او . کنداکھ، ملکھ ی حبشھ بود

و در راه بازگشت بھ خانھ بود
.  کتاب خاصی می خواند

حدس بزنید می توانید 
کتاب چھ بود؟این 



وقتی
فیلیپس از
خدا اطاعت

اوخدا ، کرد
 ً را مستقیما
بھ سمت مردی

خداکرد کھ کالم ھدایت 
.اما درک نمی کردرا می خواند 

ید خواجھ سرای حبشی فیلیپس را د
.و دعوت کرد کھ با او ھمراه شود



ه ھا معنی این جما: "او از فیلیپس پرسید
انی ھنگامی کھ ارابھ در جاده بیاب" چیست؟

تاب در حال حرکت بود، فیلیپس با آیات ک
.مقدس، عیسی را بھ او موعظھ کرد



سرایخواجھ 
پیامخیلی زود ، حبشی

ورا باور کرد کتاب مقدس 
،بھ این کھ عیسی مسیحایمان آورد 

آباو با دیدن مقداری . استخدا پسر 
"یرم؟آیا اشکالی دارد کھ من تعمید بگ": گفت



ی تعمید اگر با تمام وجود ایمان داری، می توان: "فیلیپس گفت
ایمان دارم کھ : "خواجھ سرای حبشی جواب داد." بگیری

فیلیپس". مسیح پسر خداستعیسی 
.او را بھ آب برد و تعمید داد



وقتی آنھا از آب بیرون آمدند، 
ا روح خداوند فیلیپس را از آنج

ر برد و خواجھ سرای حبشی دیگ
او با خوشحالی بھ . او را ندید
خود سرزمین 
!بازگشت



ان، یکی استیف. اما بعضی از مردم از مسیحیان متنفر بودند
ھ شده بود از دوستان فیلیپس، بھ وسیلھ افراد عصبانی کشت

.  ندزیرا آنھا نمی خواستند کھ او در مورد عیسی صحبت ک
ان کمک شخصی بھ نام شائول از تارسوس، در کشتن استیف

.شائول از ھمھ مسیحیان متنفر بود. کرده بود



بھ تھدید و قتل شروع شائول، 
او نزد کاھن اعظم. مسیحیان کرد

و رفت و نامھ ھایی گرفت کھ بھ ا
ا حق دستگیری مردان یا زنانی ر

.می داد کھ پیرو عیسی بودند



!  یبیچاره شائول تارسوس
او نمی دانست کھ وقتی

قوم خدا را آزار دھد، در 
واقع بھ خود خداوند 
.  عیسی صدمھ می زد
پس خداوند جلوی 

. را گرفتشائول 
چگونھ؟اما 



ھ وقتی کھ در راه رسیدن ب
شھر دمشق بود، خداوند نور

. زیادی را از آسمان   تاباند
شائول بھ زمین افتاد و 

: صدایی شنید کھ گفت
شائول، شائول، چرا مرا "

"آزار می دھی؟



پاسخ "خداوندا، تو کیستی؟":شائول فریاد زد
من آن عیسی ھستم کھ تو او را آزار : "آمد

:  شائول با لرز و حیرت پرسید." می دھی
خداوندا، می خواھی چھ کار کنم؟ خداوند بھ 

و بھ ت. برخیز و بھ داخل شھر برو: "او گفت
."گفتھ خواھد شد کھ چھ باید بکنی



ھمسفران 
دا شائول نیز ص
را شنیدند اما 
.  دکسی را ندیدن

شائول از زمین
برخاست و 
نا فھمید كھ نابی

!  شده است
ھمراھانش او 
را بھ دمشق 

.بردند



در این شھر، شائول سھ 
یز روز نابینا بود و ھیچ چ

و شاید ا. نخورد و ننوشید
وقت خود را بھ دعا 

د می گذراند بھ درگاه خداون
عیسی کھ در جاده دمشق 

.با او روبرو شده بود



خدا ھمھ چیز را برنامھ ریزی کرده 
یا در دمشق شاگردی بھ نام حنان. بود

خداوند او را بھ كمك. زندگی می کرد
حنانیاچون . فرستادشائول 
ترسیدرا میشناخت، شائول 
.از خدا اطاعت كرداما 

خودکھ او دست ھنگامی 
،را بر شائول گذاشت

بیناش از کوری 
ازو شائول رفت 

.القدس پر شدروح 



شائول تعمید گرفت و سپس 
او . خوراک خورد و قوت گرفت

سیار باید قوت می گرفت زیرا کار ب
.مھمی داشت کھ باید انجام می داد



اردر کنیسھ ھا، مسیح بالفاصلھ 
اوو بھ ھمھ گفت کھ کرد موعظھ 

ھکسپس ھمھ کسانی . خداستپسر 
آیا این: "متعجب شدند و گفتندشنیدند 

راھمان مرد نیست کھ مسیحیان 
و" آزار می داد؟

بعضی نقشھ
کھکشیدند 

شائول را
.بکشند



دشمنان جدید شائول 
ھای شھر را نگھبانی دروازه 

تا اگر او قصد می کردند 
شھر را داشت، او را ترک 
عنی جدیدش یاما دوستان . بکشند

د ، شبانھ او را در سبمسیحیان
ھ بزرگی از باالی دیوار شھر ب

.ادندفرستاده، فراری دپایین 



و از آن پس شائول، آزار 
ھ دھنده پیشین مسیحیان، ب

دید عنوان پیرو وفادار استاد ج
خود یعنی خداوند عیسی 

.، زندگی می کردمسیح



مسیحاز آزار دھنده کلیسا تا واعظ عیسی 

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

9-8اعمال رسوالن 

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