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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



از طریق ایمانداران خدا 
کارھای کلیسای اولیھ در

مردی بھ . دادبزرگی انجام 
در شھری شلوغ نام فیلیپس 

عیسی مسیح با درباره 
. می کردمردم صحبت 

او را بھ بیابان اما خداوند 
می دانید چرا؟. فرستاد



درخدا می دانست کھ مسافری 
است، خواجھ سرایی بیابان 
کھ از بزرگان دربارحبشی 
او .، ملکھ ی حبشھ بودکنداکھ

و راه بازگشت بھ خانھ بوددر 
خاصی کتاب 

.  می خواند
حدس می توانید 
کتاب بزنید این 
بود؟چھ 



را و اخدا ، کرداطاعت خدا از فیلیپس وقتی 

مستقیماً بھ
سمت
مردی 
ھدایت کرد

خداکھ کالم 
امامی خواند را 

.نمی کرددرک 



خواجھ سرای
دید و دعوتفیلیپس را حبشی 

.با او ھمراه شودکرد کھ 



ی این معن: "او از فیلیپس پرسید
کھھنگامی " جماه ھا چیست؟

ارابھ در جاده بیابانی در حال
با، فیلیپس حرکت بود

مقدس، آیات کتاب 
او عیسی را بھ 

.کردموعظھ 



سرایخواجھ 
خیلی، حبشی

کتاب مقدس زود پیام 
را باور کرد

بھایمان آورد و 
،این کھ عیسی مسیح

دیدناو با . استخدا پسر 
آیا اشکالی": گفتآب مقداری 

"دارد کھ من تعمید بگیرم؟



ود اگر با تمام وج: "فیلیپس گفت
." یداری، می توانی تعمید بگیرایمان 

:  سرای حبشی جواب دادخواجھ 
عیسی مسیحایمان دارم کھ "

".پسر خداست
بھاو را فیلیپس 

.برد و تعمید دادآب 



، وقتی آنھا از آب بیرون آمدند
نجا روح خداوند فیلیپس را از آ
برد و خواجھ سرای حبشی 

او با . دیگر او را ندید
خوشحالی 

سرزمین بھ 
!خود بازگشت



.  اما بعضی از مردم از مسیحیان متنفر بودند
یلھ افراد استیفان، یکی از دوستان فیلیپس، بھ وس

ند کھ عصبانی کشتھ شده بود زیرا آنھا نمی خواست
نامشخصی بھ . او در مورد عیسی صحبت کند
استیفان شائول از تارسوس، در کشتن 

ھمھ از شائول . کرده بودکمک 
مسیحیان متنفر 

.بود



ل بھ تھدید و قتشروع شائول، 
او نزد کاھن . مسیحیان کرد

اعظم رفت و نامھ ھایی گرفت
کھ بھ او حق دستگیری مردان

یا زنانی را می داد کھ پیرو 
.عیسی بودند



!  یبیچاره شائول تارسوس
او نمی دانست کھ وقتی 
قوم خدا را آزار دھد، 

واقع بھ خود در 
عیسی خداوند 
.   می زدصدمھ 

خداوند جلوی پس 
.  را گرفتشائول 

چگونھ؟اما 



وقتی کھ در راه رسیدن
بھ شھر دمشق بود، 

خداوند نور زیادی را از 
ھ شائول ب. آسمان   تاباند

زمین افتاد و صدایی 
ول، شائ: "شنید کھ گفت

آزارمرا چرا شائول، 
"می دھی؟



خداوندا، ":شائول فریاد زد

پاسخ " کیستی؟تو 
من آن : "آمد

."  کھ تو او را آزار می دھیعیسی ھستم 
خداوندا، : لرز و حیرت پرسیدشائول با 

بھچھ کار کنم؟ خداوند می خواھی 
.بروشھر بھ داخل و برخیز : "او گفت

."کھ چھ باید بکنیشد خواھد گفتھ بھ تو 



ھمسفران شائول 
دند صدا را شنینیز 

.  داما کسی را ندیدن
شائول از زمین 

فھمیدو برخاست 
شدهكھ نابینا 

ھمراھانش! است
او را بھ دمشق 
.بردند



در این شھر، شائول
و سھ روز نابینا بود

ھیچ چیز نخورد و 
قت شاید او و. ننوشید

خود را بھ دعا 
می گذراند بھ درگاه 
خداوند عیسی کھ در

جاده دمشق با او 
.روبرو شده بود



برنامھخدا ھمھ چیز را 
در دمشق. کرده بودریزی 

حنانیانام شاگردی بھ 
خداوند. می کردزندگی 

كمكبھ را او 
.فرستادشائول 



را شائول چون حنانیا 
داخاز اما ترسید ، میشناخت

ھنگامی کھ. كرداطاعت 
بررا خود او دست 

،شائول گذاشت
بیناش از کوری 
و شائول ازرفت 

روح القدس
.پر شد



س شائول تعمید گرفت و سپ
.  خوراک خورد و قوت گرفت

او باید قوت می گرفت زیرا
کار بسیار مھمی داشت کھ 

.باید انجام می داد



ھ ھا، در کنیسبالفاصلھ 
و کرد موعظھ را مسیح 

ر پساو بھ ھمھ گفت کھ 
.  خداست



دند شنیکھ ھمھ کسانی سپس 
آیا : "متعجب شدند و گفتند

ھمان مرد نیست کھ این 
"  آزار می داد؟را مسیحیان 

و بعضی نقشھ
کشیدند کھ
شائول را
.بکشند



دشمنان 
شائول جدید 

را شھر ھای دروازه 
و تا اگر انگھبانی می کردند 

شھر را داشت، قصد ترک 
دوستان اما . بکشندرا او 

، مسیحیانیعنی جدیدش 
بزرگیسبد او را در شبانھ 

ین پایبھ شھر باالی دیوار از 
.، فراری دادندفرستاده



و از آن پس شائول، 
آزار دھنده پیشین 

مسیحیان، بھ عنوان 
ید پیرو وفادار استاد جد

ی خود یعنی خداوند عیس
.، 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



پایان



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

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ اوداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

ستاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
اھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گن

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



عا اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این د
، عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی:را بکن

و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من
کنم کھ واردخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

ندگی زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم ز
. نمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کتازه

عت کنم کمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطا
.آمین. تو زندگی کنمبرای و 

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