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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



ه و پادشا. اوضاع برای اسرائیل بد بھ نظر می رسید
خدا خیلی زود، مردم نیز از. ملکھ از خدا متنفر بودند

آیا . دمتنفر شدند و خدایان دروغین را پرستش  کردن
کسی خدا 

دوست را 
داشت؟



.  دند، چند نفر با وفاداری خداوند را می پرستیبلھ
.ردنام ایلیا صحبت کبھ آنھا یکی از با روزی خدا 



ھ روزی یک نبی ب
نام ایلیا بھ اخاب،

: تپادشاه شریر گف
بھ نام خداوند "

ل خدای زنده اسرائی
کھ من خدمتگزار 

 ...،او ھستم



شما می گویم در بھ ...
می  چند سال آینده نھ شبن

بود و نھ باران خواھد 
مگرخواھد بارید 

این بھ."بگویممن 
!معنای قحطی بود

خدا اجازه نمی دھد
قومش یعنی بنی
اسرائیل، بھ
شرارت
.ادامھ دھند



ایلیا را بھ، بھ پادشاهھشدار از خداوند پس 
. فرستاددر کشور آرام مکانی 



در کنار در آنجا 
، یک رودخانھ

.  ایلیا منتظر ماند
زاغ خداوند 

آنھا صبح و . را برای غذا دادن بھ او فرستادھایی 
از آنایلیا . عصر برای ایلیا نان و گوشت آوردند

.خورد و از آب نھر نوشیدگوشت ھا 



این درزیرا شد، جویبار خشکبھ زودی
داشت انجام کالم خدا. بودبارانی نیامدهکشور
.کل کشور کمبود آب داشت. می شد



ھ مردم گرسن. رشد نکردندکشاورزی محصوالت 
ر آب دیگکھ شاید ایلیا فکر می کرد حاال . بودند

.وجود ندارد، چھ بالیی بر سر او خواھد آمد



:خدا بھ ایلیا گفت
برخیز، بھ صرفھ"

ساکن آنجابرو و در 
ه بیومن بھ یک . شو

دادم کھ زن دستور 
."دھدبھ تو خوراک 

نیازھای بندهخداوند 
.  می داندرا اش 



تھیھ آن ھا، برای گاھی اما 
. ھای عجیبی داردروش 

خدا را با فروتنی ایلیا 
ھنگامی . کرداطاعت 

صرفھ رسید، کھ بھ 
دروازه در زن بیوه 

ھیزم جمع شھر 
.می کرد



: تایلیا بھ زن گف
لطفاً در یک "

آب کمی ظرف 
نان لقمھ یک و 

."بیاوربرای من 

: بیوه زن پاسخ داد
فقط". "من نان ندارم"

یک مشت آرد در 
ظرف و کمی روغن 

."در کوزه دارم



ین آرد وقتی اکھ بیوه زن بھ نبی گفت 
شوند، روغن تمام و 
از پسرش و او 

گرسنگی 
.می میرند



ای اول یک قرص کوچک نان بر. نترس: ایلیا گفت
من درست کن و بعد از آن برای خودت و پسرت ھم 

ف ظر: "نان بپز چون خداوند خدای اسرائیل می فرماید
آرد و کوزه روغن خالی نخواھند شد تا روزی کھ 

."خداوند بر زمین باران بباراند



روزھای زیادی پسرش زن و ! معجزه کردخداوند 
نشد و تمام آرد ظرف وجود ، با این خوردندغذا 

.کوزه روغن ھم خالی نشد



یزی یک روز اتفاق غم انگ. ایلیا با آنھا زندگی می کرد
االیی ایلیا پسر را بھ اتاق ب. پسر بیوه زن مرد. افتاد
: او بھ خداوند گفت. برد

من، خدای ای خداوند "
می کنم خواھش 

بدھی کھ اجازه 
زنده این کودک 

دعای چھ ." شود
!غیرممکنی



جان کودک بھ او . خداوند صدای ایلیا را شنید
فت ایلیا کودک را گر. بازگشت و او دوباره زنده شد

حاال : "مادر گفت. و بھ مادرش داد
کھ این معجزه می دانم با 

کھ در کالم خداوند 
، دھان توست

."استحقیقت 



تاد و سھ سال بعد، خداوند ایلیا را بھ نزد پادشاه فرس
."من بر روی زمین باران خواھم فرستاد: "گفت



ھمسر با اینکھ ایلیا می دانست ایزابل! پیش اخاب برو
رد ، صد نبی خدا را بھ قتل رسانده، اما اطاعت کاخاب

.رفتپادشاه نزد و 



این دو نفر یکدیگر را وقتی 
، ایلیا آخاب را بھ چالش دیدند

تا ھمھ قوم اسرائیل کشید 
را نبی دروغین 850و

جایی بھ نام کوه در 
سپسجمع کند و کرمل 

اگر": بھ مردم گفت
خداوند خداست،

او پیرویاز
."کنید



ایلیا دو گاو نربھ عنوان قربانی آماده کرد اما قرار
او. نبود برای سوزاندن آنھا، از آتش استفاده شود

شما نام خدایان خود را صدا کنید و من نام : "گفت
خدایی کھ با آتش جواب دھد، . خداوند را خواھم خواند

موافقتمردم ." حقیقی استخدای 
.کردند



پیامبران دروغین، از صبح تا عصر خدایان 
آنھا باال و پایین . خود را صدا زدنددروغین 

و می رقصیدند و خود را با چاقو زخمی می پریدند 
. می کردند بھ حدی کھ از بدنشان خون جاری می شد

.نیامدآتشی اما ھیچ 



سپس ایلیا ھیزم ھا و 
قربانی را با آب خیس 

ای : "چنین دعا کردو 
خداوند، صدای مرا بشنو 

تا این قوم بدانند كھ تو
..." خداوند خدا ھستی 

سپس آتش خداوند فرو 
گاو نر قربانی و. ریخت

چوب ھا را سوزاند و 
مذبح سنگی را حتی 

!سوزاندھم 



یھ مردم وقتی این را دیدند، گر
خداوند او،: "کردند و گفتند

:فتایلیا گ!" خدای حقیقی است



ھید انبیای بعل را بگیرید و اجازه ند"
او!" کھ حتی یکی از آنھا فرار کند

داد کھ پادشاه آخاب انجام کاری را 
ران او پیامب. می دادانجام مدتھا قبل باید 

.دروغین را کشت



آخابسپس بنده خدا بھ 
راهكھ باران در گفت 

ابر کوچکیزودی بھ. است
آیا بعد از سھ سال . ظاھر شد

خشکسالی

کشنده، باران 
؟می بارید



ز اندکی گذشت، آسمان ا
ابر و باد سیاه شد و 

. باران شدیدی بارید
خداوند باران را 

خدا بھ مردم . فرستاد
نھا نشان داد كھ ایلیا بھ آ
.  حقیقت را گفتھ است

ا خدا نشان داد کھ او تنھ
.خدای واقعی است



آیا فکر می کنید پادشاه 
یا اخاب، بھ خدا و بنده اش ایل

بلکھ ! احترام گذاشت؟ نھ
لیا را ایزابل تصمیم گرفت ای
. بکشد اما او فرار کرد

سرانجام، آخاب در جنگ 
کشتھ شد و خدمتکاران، 

ایزابل را از دیواری بلندی
او بر روی . ھل دادند

.سنگھای قصر افتاد و مرد



چھ اتفاقی 
ایلیا افتاد؟ برای 

خداوند ارابھ ای از آتش روزی 
یلیا، ا. با اسبھای آتشین فرستاد

گردبادیمرد آتش خدا، با 
.بھ آسمان رفت



آتشمرد 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

2دوم پادشاھان ، 19-17اول پادشاھان 

."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
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