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Худо ба воситаи халқаш 
дар калисои аввалин 
корҳои бузург мекард. 
Як мард, ки номаш 

Филиппус буд, 

дар шаҳри серодаме
дар бораи Исо

ба одамон нақл
мекард. Вале Худо

вайро ба биёбон
фиристод. Чаро?



Худо медонист, ки дар 
биёбон сайёҳе ҳаст. Вай 
роҳбаре буд, ки дар зери 
дасти маликаи Ҳабаш, 
Кандока кор мекард. Мард 
ба хона бармегашт ва китоби 
махсусе мехонд. Тахмин 
карда метавонед, 

ки ин чӣ хел 
китоб буд? 



Вақте ки Филиппус ба Худо итоат кард, 

Худо ӯро 
рост ба 
назди он 
роҳбар 
овард. 
Мард 
маънояшро 
нафаҳмад 
ҳам, Каломи Худоро 
мехонд ва Филиппусро 
даъват намуд, ки ба вай 
ҳамроҳ шавад. 



Роҳбар аз Филиппус пурсид: “Ин 
чӣ маъно дорад?”  Ҳамин ки ароба 
бо роҳи биёбон ларзида-ларзида 
рафт, Филиппус даҳонашро 
кушода, аз ҳамон порчаи 
Навиштаҷот сар карда, 
ба вай дар бораи 
Исо хушхабар 
расонд. 



Роҳбари ҳабашӣ зуд 
ба паёми Китоби Муқаддас, 
ки Исои Масеҳ, Писари Худост, 
бовар намуд. Ӯ каме обро 
дида гуфт: “Чӣ ба ман халал 
мерасонад, ки таъмид гирам?”



Филиппус гуфт: “Агар ту бо 
тамоми дилу ҷонат имон оварӣ, 
метавонӣ таъмид гирӣ”. Вақте 
ки роҳбар “Ман имон дорам, ки 
Исои Масеҳ писари Худо аст”
гуфт, Филиппус вайро назди 
об бурда, таъмид дод.



Ҳамин ки онҳо аз об 
баромаданд, Рӯҳи Худованд 
Филиппусро гирифта бурд. 
Роҳбари ҳабашӣ дигар 
вайро надид. Ӯ хурсандона 
ба Ҳабаш баргашт.



Аммо баъзеҳо масеҳиёнро бад медиданд. 
Истефанусро, ки дӯсти Филиппус буд, одамони 
хашмгин кушта буданд, зеро онҳо намехостанд, ки 
вай дар бораи Исо гап занад. Марде ки Шоул ном 
дошту аз шаҳри Тарсус буд, барои куштани 

Истефанус ёрӣ дода буд. Шоул ҳамаи
масеҳиёнро бад медид.



Шоул ки масеҳиёнро таҳдид 
мекарду куштан мехост, ба 
назди Саркоҳин рафта, 
мактубе гирифт. Мактуб ба 
вай ҳақ медод, то марду 
занеро, ки Исоро пайравӣ 
менамуданд, дастгир кунад. 



Шоули бечораи 
тарсусӣ! Вай 
намедонист, ки 
вақте халқи 
Худоро озор 
медиҳад, дар 
асл худи 
Худованд 
Исоро озор 
медиҳад. Худо 
бояд Шоулро 
боздорад. 
Аммо чӣ хел?



Худо Шоулро 
“дастгир” кард. 
Ҳангоме ки ӯ дар 
раҳ ба шаҳри 
Димишқ мерафт, 
Худо аз осмон 
рӯшноии сахте 
дурахшонд. Шоул 
ба замин афтод ва 
баъд овозе шунид.



“Худовандо, Ту кистӣ?” — пурсид Шоул.
“Ман ҳамон Исо ҳастам, ки ту таъқиб 
мекунӣ”. Шоул ларзону ҳайрон пурсид: 
“Худовандо, аз ман чӣ мехоҳӣ, ки иҷро 
кунам?”  Худованд ба вай гуфт: “Хеста 
ба шаҳр рав, дар он ҷо ба ту мегӯянд, 
ки чӣ кор бояд кунӣ”.



Ҳамсафарони 
Шоул ҳам овозро 
шуниданд, вале 
касеро надиданд. 
Шоул аз замин 
хеста, фаҳмид, ки 
кӯр шудааст.
Баъд 
ҳамроҳонаш 
вайро ба 
Димишқ 
оварданд.



Дар шаҳр Шоул се рӯз 
нобино буд. Ӯ на 
мехӯрду на менӯшид. 
Эҳтимол, вай вақташро 
барои дуо кардан ба 
Худованд Исо сарф 
мекард, ки бо Шоул 
дар роҳи Димишқ 
вохӯрда буд.



Худо ҳама чизро ба нақша 
гирифта буд. Дар Димишқ 
шогирде буд, ки Аниёс ном дошт. 
Худованд вайро барои ба 
Шоул ёрӣ додан фиристод. 
Аниёс метарсид, аммо ба 
Худо итоат кард. Вақте 
ки вай дастонашро 
бар Шоул гузошт, 
вай бино шуда, бо 
Рӯҳулқудси Худо 
пур гардид.



Шоул таъмид гирифт ва 
баъд хӯрок хӯрд. Баъди 
хӯрок вай қувват гирифт. 
Ба Шоул қувват даркор буд. 
Вай бояд кори хеле муҳиме 
анҷом диҳад. 



Ӯ даррав ба ҷамоатхонаҳои яҳудиён 
рафта, дар бораи Масеҳ гап 
зад, ки Ӯ Писари Худост. 
Ҳамаи онҳое ки инро шуниданд, 
ҳайрон шуда пурсиданд: “Магар 
вай ҳамоне нест, ки 
масеҳиёнро нест мекард?”
Баъзеҳо 
қасд 
карданд, 
ки Шоулро 
мекушанд. 



Душманони нави Шоул 
назди дарвозаи шаҳр 
истода мепоиданд, ки 
ҳангоми аз шаҳр 
баромаданаш вайро 
кушанд. Аммо дӯстони 
наваш, масеҳиён шабона 
вайро ба воситаи сабади 
калон аз девор поён 
фароварданд. 



Минбаъд Шоул, ки 
таъқибкунандаи 
масеҳиён буд, 
ҳамчун пайрави 
вафодори Хоҷаи 
нави худ, яъне 
Худованд Исои 
Масеҳ умр ба сар 
бурд. 



Аз таъқибгар то расонандаи Хушхабар

Ҳикоя аз Каломи Худо

Амалҳои Расулон 8-9

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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