
فصل 12:
قیام مسیح و 

تشکیل کلیسای 
اولیه



او بارها به ما گفته بود که این اتفاق 
خواهد افتاد. اما من �یفهمم چرا اینطور شد. 
به نظر میرسید که او میخواست اینطور �یرد. 
او زمان و همه چیز را در اینباره میدانست. او 

شب گذشته هم دوباره به ما گفت.

عجله کنید دارد 
دیر میشود.



ما وقت کافی نداشتیم
 تا روغن برای دفن بدن او 

را آماده کنیم.
بعد از روزهای عید 
پسح ما برمیگردی و 
روغن را می آوریم.

این تنها کاری است 
که میتوانیم انجام 

دهیم.

اما سه روز دیگر 
پسح |ام میشود.

از این طرف. مراقب 
پله ها باشید.



کاهنان نزد پیالطوس 
برگشتند.

آقا، آن فریبکار را که 
ش] مصلوب کردید، گفته بود 
بعد از سه روز قیام کرده و از 

قرب بیرون خواهد آمد. 

اگر شاگردانش جسد او را 
ربوده و جای دیگر پنهان کنند، 

فاجعه ی بزرگی خواهیم داشت. به 
همین خاطر چندین نگهبان بگذارید 

تا از قرب محافظت کنند.

من نگهبانان میفرستم. تا 
میتوانید از آنجا محافظت 

کنید.



مطمنئ شوید که کسی 
این مهر و موم را از بین 

نربد. 

هیچ شخصی �یتواند 
از افراد من عبور کند. 

آنها نگهبانان قوی 
هستند.

متی 66-59:27؛ یوحنا 40:19



از اینکه مسیح مرده ی 
ش] فرار کند نگران نباشید. ما 
هرگز جسدی را گم نکرده ایم. 

مگر نه؟

ها ها ها!



سه روز بعد از دفن 
شدن عیسی.

این اولین باری 
است که ما از یک 

شخص مرده محافظت 
میکنیم.

بزودی روشنایی خواهد 
شد و کار ما |ام شده و 

آزاد خواهیم شد.



بزودی روشنایی میشود. 
عجله کنید، سه روز است که 

از دفن عیسی میگذرد.

کاش میتوانستیم 
اینکار را زودتر 
انجام بدهیم.



دوباره زلزله آمد!

آای!

متی 2-1:28؛ لوقا 1:24



واقعاً زلزله ی 
شدیدی است.

صدای فریاد مردها به 
گوش میرسد! حت]ً کسی 

آسیب دیده.



چی شده...؟

آ ا ا ه!



خداوندا، 
رحم کن!

او ما را 
خواهد 
کشت!

این خدا 
است!

او دارد سنگ را جابجا میکند!



منو تنها نگذارید!
 خداوندا رحم کن!

این غیر 
ممکن است!

برای نجات جان 
خود فرار کنید!

متی 2:28-4



آن سنگ قرب عیسی بسیار 
بزرگ است. ما چطوری 

مردانی پیدا کنیم تا آن را 
جابجا کنند؟

من �یدانم، اما 
سه روز و سه شب گذشته است. 

ما باید عطر و روغن به جسد بزنیم، 
حت] تا االن جسد او متعفن شده 

است.

آنها �یدانستند 
که نگهبانان از قرب 
محافظت میکنند.



چند دقیقه بعد.
 ｃルシ ｇタカセ

 ロキケＺ ゅィよゅィ やケ ケよホ
!れシや



جسد او گم شده 
است. قرب خالی است!



شگفت زده نشوید... من میدانم
 که ش] بدنبال عیسی که مصلوب 

شده است، میگردید، او اینجا نیست 
و او از مرگ برخواسته، درست 
ه]نطور که خودش گفته بود. 

اوه! تو کی هستی؟ 
کفن او هنوز جسد عیسی کجاست؟

اینجاست!

بیاید قرب او را ببینید و سپس بروید و به شاگردان اطالع دهید 
که عیسی آنها را در جلیل مالقات خواهد کرد.



آن مردها فرشته 
هستند!

عیسی زنده 
است!

عیسی زنده است! 
تو میگویی او از مردگان 
قیام کرده، درست مانند 

الیعازر!
عجله کنید، ما باید 
برویم و به شاگردان 

خرب دهیم.

مرقس 3:16-8



ما بخاطر داریم که عیسی 
گفته بود که در روز سوم از 

مرگ قیام خواهد کرد.

فرشته ها گفتند که عیسی ش] 
را در جلیل مالقات خواهد کرد!

عیسی زنده 
است! ما همین االن 
از رس قرب او میاییم. 

عیسی در آنجا نبود، اما 
فرشتگان در آنجا بودند.



پطرس کجا میروی؟

به رس قرب 
او میروم.



یوحنا به دنبال پطرس  دوان دوان به 
رس قرب رفت و از او جلو زد.

یوحنا صرب کن، 
من �یتوانم 

مانند تو رسیع 
بدوم.



قرب خالی است!



این چه 
معنی 
میدهد؟

یوحنا 2:20-9



یوحنا، کفن او تا شده و در گوشه 
ای گذاشته شده. مثل اینکه عیسی 

بلند شده و براه افتاده.
نه، این غیر ممکن است.

اما فرشته ها کجا هستند؟ 
آن زنها مطمئنا چیزهایی 

دیده اند.



هیچ مردی، هیچ فرشته 
ای، هیچ چیزی در آنجا 
نبود. جسد او، آنجا نبود.

آیا آن مردی را که 
لباس سفیدی به تن داشت 

را دیدید؟



صدای گریه 
کردن.

زن، چرا گریه میکنی؟



زیرا آنها رسور مرا برده اند، و من 
�یدانم او را کجا گذاشته اند.



مریم.



استاد!



مریم، مرا ملس نکن. من 
هنوز نزد پدرم به آس]ن 
صعود نکرده ام. اما برو 
و آنچه را که دیده ای به 

شاگردان بگو و همچنین به 
ایشان بگو، من آنها را در 
جلیل مالقات خواهم کرد. 

استاد، ش] زنده 
هستید.

یوحنا 7:20-17



شاگردان خرب زنده شدن عیسی از 
مردگان را باور نکردند.

پطرس و یوحنا چیزی در قرب او 
پیدا نکردند، من گ]ن میکنم کسی جسد او 

را دزدیده باشد. آن زن های  باید به این 
حرفهای دیونه کننده که همه را ناراحت 

میکند، پایان دهند.

ما به عموآُس برمیگردیم. 
دیگر اینجا چیزی برای ما 

نیست.



اکنون روز سوم است. 
آری، اما چرا او اجازه داد 

تا او را بکشند، اگر او قرار بود 
از مرگ برخیزد؟

آره، اگر او میخواست 
پادشاه بشود، او این کارها را 

مخفیانه انجام �یداد، آیا 
اینطور نیست؟



آیا میتوانم همراه 
ش] قدم بزنم؟

اوووه! تو مرا ترساندی. 
تو از کجا آمدی؟

بله، روز خوبی برای 
قدم زدن است.



ه]نطور که به ش] 
نزدیک میشدم، شنیدم که 
ش] صحبت میکردید و به 

نظر ناراحت میرسید.

آیا نشنیده ای که در سه روز 
گذشته در مورد عیسی نارصی چه 

رخ داده است؟



ما امیدوار بودیم که 
او مسیح باشد، اما او 

مصلوب شد.

امروز صبح چند زن به قرب او رفتند
 و دیدند جسد او در آنجا نیست! آنها ادعا 

میکنند که فرشته ها دیده اند که به آنها گفته 
عیسی زنده است.



سپس دو تا از شاگردان به
 قرب رفتند اما آنها نه عیسی را و 
نه فرشته ای را دیدند، جسد او 

هم در آنجا نبود.

ش] مردان در مورد چیزهایی که 
انبیاء در مورد مسیح نوشته اند، باور و ای]ن 

ضعیفی دارید. آیا پیشگویی و نبوت نشده است 
که مسیح در ابتدا رنج کشیده و دچار محنت و 

درد میگردد اما سپس جالل و ملکوت 
خداوند را میاورد؟

مزامیر 22؛ زکریا 7:13؛ لوقا 13:24-26



عیسی نارصی که 
مصلوب شد، مدعی بود که مسیح است 

و برابر با خدای پدر است، درست است؟ اشعیا 
نبی گفته که او ”خدای قادر مطلق و پدر ابدی“ 

گفته خواهد شد. آیا عیسی نگفت، اگر او را 
ببینید، ش] پدر را دیده اید؟ |ام سخنان او در 

آیات کتاب مقدس ثابت شده است.



اشعیا همچنین در مورد او گفته است: او زمانی 
خواهد آمد که در ارسائیل و یهودا هیچ پادشاه یهودی 

نخواهد بود. او ادامه میدهم و میگوید: مسیح از 
طریق یک باکره بدنیا خواهد آمد. با توجه به گفته 
میکاه نبی، او در بیت لحم، یهودا بدنیا خواهد آمد، 
ه]نطور که عیسی در آنجا بدنیا آمد.پیشگویی ها و 

نبوت های بسیاری میگویند که او از نسل داود پادشاه 
است. هم یوسف و هم مریم از نسل داود هستند.

زکریا نبی میگوید، بدن آن نجات دهنده
 سوراخ خواهد شد، و دوستانش او را کتک خواهند 

زد و به دستان او صدمه خواهند شد و او مانند بره 
ای برای قربانی شدن به قربانگاه خواهد رفت، و 
|ام اینها باعث مرگ او خواهد شد و او در مقربه 

ی فرد ثرو|ندی دفن خواهد شد.



اشعیا پیشگویی کرد، ارسائیل او را رد خواهد 
کرد. همچنین آن نبی، زجر و عذاب کشیدن او را پیشگویی کرده 
است. یکی از دوستان او برای 30 سکه نقره به او خیانت میکند 
و او در برابر دشمنانش از خودش دفاع نخواهد کرد. او عذاب 
کشیده و زخمی خواهد شد، ریش او را خواهند کند. بدن لخت 
او را خواهند دید و بر صورت او آب دهان خواهند انداخت. به 
کمر او شالق خواهند زد، تا اینکه او بیش از هر شخص دیگری 

صدمه ببیند و چهره اش خدشه دار شود. 

انبیاء میگویند: مسیح، کوران را بینا و 
زندانیان را آزاد خواهد کرد، او شبان ارسائیل 

خواهد بود و او به صهیون برای بعنوان 
نجات دهنده خواهد آمد.



اما این فاجعه 
ای نبود که هیچ کنرتلی بر 

عهده او نباشد. آیا عیسی نگفت که 
کسی �یتواند جان او را بگیرد اما تنها با اراده 
ی خود، جان خودش را داد؟ اشعیا گفته است: 

زخم های او باعث خشنودی خداوند خواهد شد 
زیرا که جان او برای قربانی گناهان است. زیرا 
برای گناهان دیگران او خار و ذلیل شد، زیرا او 

گناهان بسیاری را به خود گرفت و متحمل 
آنها شد و با مرگ خود بسیاری را نجات 

داد.



با این حال پایان 
ماجرا نیست. اشعیا پیشگویی 

کرده است، او بعد از مرگش، زنده 
خواهد شد، او جالل و ارتقاء یافته 

و پرستش خواهد شد. او تا آخر دنیا 
راه نجات است. او شکست نخواهد 
خورد. مسیح، عهد جدید خداوند با 

انسان ها، خواهد بود. 



مزامیر 15:22، 9:41؛ اشعیا 14:7، 16، 6:9، 1:11، 4، 11:40، 4:42؛ 6-7، 23:45، 6:49-7، 
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13، 10:12، 6:13-7؛ یوحنا 18:10

او داور خواهد بود 
و ارسائیل جدید را در شهری و 

زمینی جدید، حکومت خواهد کرد. 
زمانی خواهد رسید که هر زانویی خم 

شود و هر زبانی اعرتاف کند که او 
خداوند است. 



به من بگویید ش] چرا غمگین هستید؟
 آیا آن زن ها به ش] نگفتند که فرشته ها گفته 

اند او از مرگ برخواسته ؟

این بسیار 
شگفت انگیز 

است!



اینجا خانه من است. آقا 
لطفا امروز را در خانه من �انید، زیرا 
دیگر دیر شده است. من دوست دارم 
نبوت های بیشرتی در مورد عیسی از 

ش] بشنوم. 



آقا ما خیلی خوشحال خواهیم شد 
اگر برای این سفره و غذا دعا کنید. 



مقدس باد، خداوند خدای ما، خالق 
هستی که نان را از زمین به ما میدهی و 
بر رس سفره ی ما قرار داده. برای این نان 

ما تو را شکر میکنیم.



از این نان بگیرید 
و بخورید.

عیسی! این تو هستی.

استاد!



او ناپدید شد!

|ام این مدت، 
عیسی با ما بود!

او رفت!

پس جای تعجبی ندارد 
که او |ام این نبوت ها 

را میدانست.



عیسی زنده است! مرگ 
نتوانست او را نگه دارد! او 
زنده است! بیا تا به اورشلیم 
برگردیم و به شاگردان خرب 

دهیم.

لوقا 28:24-32



ه]ن وقت در اورشلیم.

در را خوب قفل کن. االن 
که جسد عیسی ناپدید شده 

است، کاهنان از قبل خشمگین 
تر هستند. آنها میگویند ما 

جسد او را دزدیده ایم.

از میان آن همه 
رسباز مسلح؟



عیسی گفته بود 
که در روز سوم از 
مردگان قیام میکند.

من، تا او را نبینم و به محل
 زخم میخ ها در دست او را ملس 

نکنم، باور نخواهم کرد که او 
زنده است.



این یک روح است!

کمک!

او عیسی 
است!

نرتسید. توما، تو گفتی که 
ای]ن نخواهی آورد، مگر اینکه خودت

 ببینی. بیا و به جای زخم میخ ها در دستان 
مرا ملس کن. بیا و زخم های کمر مرا

 ببین و ملس کن.



تو رسور و خداوند 
من هستی.

توما، تو این برکت را 
داشتی که بتوانی با چش]ن 
خودت زخم های مرا ببینی 
و ای]ن بیاوری، اما خوشا به 
حال کسانی که مرا ندیده اند 

و ای]ن می آورند.



خوراکی برای من بیاورید. من 
چیزهای زیادی دارم تا به ش] 
تعلیم بدهم و من فقط چند 
استاد!روز همراه ش] خواهم بود.

لوقا 43-36:24؛ یوحنا 31-26:20عیسی!



ش] باید به |ام شاگردان ما اطالع 
دهید تا مرا در جلیل مالقات کنند. من 

در آنجا با ش] صحبت خواهم کرد.

در آیات کتاب مقدس نوشته شده
 است که مسیح بخاطر گناهان ش] زجر 

خواهد کشید و در روز سوم از میان مردگان 
قیام خواهد کرد، و اینکه پیام خوش انجیل 
در نام مسیح به |ام دنیا خواهد رسید و 

رشوع آن از اورشلیم خواهد بود. 
متی 20-18:28؛ لوقا 49-44:24؛ یوحنا 2:14-4



|ام اختیارات آس]ن و 
زمین به من داده شده است. پس 

بروید و |ام قومها را شاگرد من سازید 
و ایشان را به اسم پدر و پرس و روح 

القدس غسل تعمید دهید؛ و به ایشان 
تعلیم دهید که |ام دستوراتی را که 
به ش] داده ام، اطاعت کنند. مطمنئ 
باشید هر جا که بروید، حتی دورترین 

نقطه دنیا باشد، من همیشه 
همراه ش] هستم.

در منزل پدر من، اتاق هایی برای 
ش] آماده شده است. من حاال میروم تا 
مکانی را برای ش] آماده کنم. دوباره می 

آیم و ش] را پیش خود میربم تا جایی که من 
هستم ش] نیز باشید.



او دارد به آس<ن 
صعود میکند!

به اورشلیم بروید
 و منتظر نزول روح القدس

 باشید. وقتی روح القدس بر ش] 
نازل شود قدرت خواهید یافت و 
در اورشلیم و |ام یهودیه و سامره 

و تا دورافتاده ترین نقاط عا� 
شاهدان من خواهید بود.

او نزد پدر 
خود برمیگردد.



من همیشه همراه ش] 
هستم، تا انقضای عا�. 

او رفت. او به 
آس]ن برگشت.



چرا هنوز به 
آس]ن نگاه 
میکنید؟

چی؟ چه 
کسی سخن 

گفت؟ آنها ه]ن دو فرشته ای 
هستند که من در قرب دیدم.



عیسی که از پیش ش] به آس]ن باال برده شد، 
ه]ن طوری که باال رفت و ش] دیدید، دوباره به 

همین طریق بر روی ابرها باز خواهد گشت.

به اورشلیم برگردید و 
در آنجا منتظر نزول 
روح القدس باشید.

او نزد پدرش به 
آس]ن برگشت.

لوقا 51-49:24؛ اع]ل رسوالن 7:1-11



شاگردان، ه]نطور که عیسی به آنها فرمان داده بود 
به اورشلیم برگشتند، و در آنجا به مدت ده روز، دعا 

کردند و منتظر وعده ی خداوند برای نزول آن قدرت از 
آس]ن بودند. آنها در مورد قیام عیسی آزادانه صحبت 

�یکردند، زیرا میرتسیدند آنها را نیز بکشند.



در مکانی که دعا میکردند، رشوع به 
لرزیدن کرد و باد قدر|ندی رشوع به 

وزیدن کرد و زبانه های آتش بر باالی رس 
هر کدام از شاگردان ظاهر شد.



آنها با روح القدس پُر شدند 
و رشوع به پرستش خداوند 

به زبان های مختلف و 
ناآشنا کردند.

اع]ل رسوالن 12:1-14، 1:2-13، 32، 36



وقتی که روح القدس بر آنها نازل شد، آنها 
دیگر ترسی نداشتند، از خانه بیرون آمدند 
و خداوند را در میان عموم پرستش کردند.

به نظر میرسد که مست باشند، اما آنها به زبان 
مادری من به خوبی صحبت میکنند.

برکت بر خداوند، پدر و 
خدای ما عیسی مسیح باد.



آنها به زبان من هم 
سخن میگویند. این مردان 

چگونه این تعداد زبان را به 
خوبی یاد گرفته اند؟ آنها به 
نظر تحصیلکرده �ی آیند. 

ش] ای مردان ارسائیل، ش] معجزاتی 
را که عیسی انجام داد را دیدید. اینها نشانه 
ای است که ثابت میکند خداوند همراه او 
بود. با اینکه او را مصلوب کردند، خداوند 

او را از میان مردگان دوباره زنده کرد. 



1.000 سال پیش داود اینطور پیشگویی کرد:“ در دنیای 

مردگان ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نشد.“

به همین دلیل بگذارید |ام ارسائیل بداند که ه]ن 
عیسی را که ش] مصلوبش کردید، خداوند او را رسور و 

خدای ما قرار داده است. 



ما عیسی را مصلوب کردیم، 
حاال باید چکار کنیم؟

افکار خود را نسبت به عیسی تغییر 
دهید و از او اطاعت �وده و توبه کنید و سپس برای 

آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید 
و او گناهان ش] را خواهد بخشید و عطیه خداوند، روح 

القدس را دریافت خواهید کرد.



کسانی که کالم او را پذیرفتند، تعمید گرفتند و در 
یک روز سه هزار نفر به عیسی ای]ن آوردند.

عیسی خداوند 
است.

من به عیسی 
ای]ن دارم، مرا 
تعمید بدهید!



چند ماه بعد...

انگار همین دیروز بود که 
عیسی همراه ما بود. اکنون هزاران نفر به عیسی 

ای]ن آورده اند و هر ساعت به 
تعداد آنها اضافه میشود.

آره، اما من میتوانم حضور او 
را قوی تر از زمانی که با او راه 

میرفتم، حس کنم.
مزامیر 2، 10:16؛ اع]ل رسوالن 27:2؛ 37-41



آقا لطفا به من فقیر لنگ 
کمک کنید و سکه ای بدهید.

پطرس، من هیچ پولی 
ندارم. آیا تو پولی 
همراه خود داری؟

نه، اما از زمانی که روح 
القدس بر ما نازل شد، ما 

چیزی داریم که به او بدهیم.



من طال و نقره ای ندارم به تو بدهم 
اما آنچه را که دارم به تو میدهم. در 

نام عیسی مسیح برخیز و راه برو.

اینقدر بی رحم نباش. 
این مرد از زمان تولد لنگ و 

فلج بوده. پاهای او هیچ توانی 
ندارند تا حرکت کنند.



عیسی مسیح تو را 
شفا داده و کامل 

کرده.



ای خدای 
قادر مطلق!

پاهای او دارند
 رشد میکنند!

اووه!



من �یتوانم باور 
کنم. مرد فلج دارد 

راه میرود!
جالل بر خداوند! 
شکر ای عیسی!

نه، او دارد میدود.

اع]ل رسوالن 1:3-11



چرا طوری به ما نگاه میکنید 
که انگار ما این معجزه را انجام 
دادیم؟ خدای ابراهیم، اسحاق و 
یعقوب، پرس خود، عیسی مسیح 
را جالل داد، ه]نی که ش] او را 

به صلیب کشیدید.

ش] بودید که شاهزاده و رسچشمه ی 
حیات را کشتید، اما خداوند او را از میان 
مردگان زنده کرد و ما او را دیدیم که زنده 
است. از طریق ای]ن به عیسی بود که این 

مرد فلج شفا پیدا کرد.

این ه]ن مرد فلج 
است. پاهای او قبالً بسیار 

کوچک و ناتوان بود.

آنها میگویند، او در نام 
عیسی شفا پیدا کرده، ه]ن 

شخصی که مصلوب شد.



من میدانم که ش] بدلیل بی اعتنایی او را 
مصلوب کردید، اما انبیاء به ما هشدار داده 

بودند که این اتفاق ها خواهد افتاد.

ش] همگی مرا میشناسید. تنها خدا میتواند 
پاهای مرا به من برگرداند و مرا شفا دهد. به 

عیسی ای]ن بیاورید و او را پیروی کنید.



فکر خود را در مورد عیسی 
تغییر دهید و شاگردان او 
بشوید زیرا گناهان ش] 

بخشیده خواهد شد.



ه]ن کاهنان مذهبی که عیسی را مصلوب کرده 
بودند، رسبازانی فرستادند تا پطرس و یوحنا را 

دستگیر کنند.
هیچ قانونی وجود 

ندارد که ش] مردم را بر 
ضد رشیعت ما برانگیزانید 

و تشویق کنید. 

آنها هیچ کار 
اشتباهی انجام 

نداده اند.

اع]ل رسوالن 12:3، 14-19، 1:4-3



اکنون آنها مرد فلج را به 
جرم شفا پیدا کردن و راه 

رف� بازداشت میکنند.

من همسایه ای دارم که 
میگوید بعد از مرگ عیسی، او 

را زنده دیده است. آنها میگویند 
عیسی خود را بر 500 نفر در 
یک زمان ظاهر کرده است. 

من میروم تا باقی 
شاگردان را پیدا کنم و از 

آنها بیشرت یاد بگیرم.

این یک معجزه است، 
درست مانند کاری که 
عیسی انجام داده بود 
زمانی که او اینجا بود.



من فکر میکردم بعد از اینکه 
عیسی را مصلوب کردیم از 
دست این مرتد ها خالص 

میشویم.

آنها ادعا میکنند که 
او �رده است.

پس ما بار دیگر 
او را و پیروانش را خواهیم 

کشت.
آنها میگویند، او در 

آس]ن نزد خدای پدر 
است.

پس آن دو شاگرد به زودی 
به آنها خواهند پیوست.

اع]ل رسوالن 3:4-6



در نام عیسی مسیح نارصی، 
ه]ن شخصی که ش] او را مصلوب 
کردید و خدا او را از مردگان زنده 

کرد، این مرد فلج را شفا یافت. آیات 
کتاب مقدس را بخاطر بیاورید ”ه]ن 
سنگی که ش] بّنایان خوار شمردید و 

رد کردید، اکنون مهمرتین سنگ 
زاویه بنا است.“ 

ما میدانیم که این مرد از زمان تولدش 
فلج بوده. چطور ش] او را شفا دادید؟ 
در نام چه شخصی اینکار را انجام دادید.



در زیر این آس]ن و در 
زمین هیچ نامی جز نام 
عیسی وجود ندارد که 

باعث نجات و رستگاری 
شود.



این مردان به 
نظر عامی و بیسواد 
میایند. اما با جسارت 
و آزادانه پیشگویی 
های انبیاء را نقل 

قول میکنند.

بهر حال ما �یتوانیم این معجزه را انکار کنیم. 
همه دیدند که این شخص فلج توسط شاگردان 
مسیح و در نام عیسی مسیح شفا یافته و این 

مشکل ایجاد میکند.

من آنها را شناختم. آنها 
همراه عیسی بودند.

مزامیر 22:118؛ اع]ل رسوالن 7:4-21



آنها را از اینجا بیرون کنید!

اگر ش] به کار خود ادامه دهید و 
در مورد عیسی صحبت کنید و در نام او 
شفا بدهید، ش] هم به رسنوشت او دچار 
خواهید شد. آیا فهمیدید؟ حاال از جلوی 
چش]ن من دور شوید و دیگر �یخواهم در 
مورد  مزخرفات رستاخیزی چیزی بشنوم.

خودتان قضاوت کنید، در نظر 
خدا چه چیزی درست است؟ 

از خدا اطاعت کنیم یا از 
ش]؟ اما ما �یتوانیم از گف� 
آنچه دیده ایم و شنیده ایم، 

دست برداریم.



پیام انجیل در رسارس 
ارسائیل پخش شد. 

بسیاری به عیسی ای]ن 
آوردند و در آب غسل 

تعمید گرفتند.

کلیسا مثل یک خانواده ی 
چند هزار نفره پر از محبت و 

آرامش شده بود.

عیسی از مردگان قیام کرده. 
او زنده است و حتی االن 

همراه ما است.

آیا پیغام خوش عیسی 
مسیح را شنیده ای؟



در کلیسا با زنان 
با عزت و احرتام 

رفتار میشد.

از زمانی که خانواده ی 
من به عیسی مسیح ای]ن 

آوردند، برای اولین بار در خانه 
ما آرامش آمده است.



مسیحیان در هنگام 
انجام کار رسود 

پرستشی میخوانند.
تعداد مسیحیان رشد میکرد 
و به هزاران نفر رسید و آنها 
هر چه داشتند را با یکدیگر 
به اشرتاک میگذاشتند. پیغام 
خوش انجیل را هر روزه در 
خیابان ها و در خانه ها 

اع]ل رسوالن 32-30:13میرساندند.



ای برادران ارسائیلی، ش] 
میدانید که خداوند به اجداد ما گفته بود، 
نسل آنها به رسزمین غریبی خواهند رفت 
و به مدت 400 سال در آنجا اسیر خواهند 

بود، سپس خداوند فرمود، آن قوم را مجازات 
خواهد کرد و قوم خود را نجات خواهد داد 
و آنها را به رسزمینی که به ابراهیم وعده 

داده بود، آورد. 



اما سلی]ن خانه خدا را بنا 
کرد، در حالی که خدای عظیم در

 مسکن های ساخته دست برش ساکن 
�یشود. ه]نطور که نبی فرموده است: 
”آس]ن تخت من و زمین پای انداز من 
است. برای من چه خانه ای خواهید 
ساخت؟ اسرتاحتگاه من کجاست؟ آیا 
دست خود من |ام اینها را نساخته 

است؟“ 

استفان، خودت 
را مسخره کردی.

تو بر ضد 
معبد ما سخن 

میگویی!



ش] لجباز و رسکش هستید. قلب ش] بر ضد خدا است. ش] به 
ضد روح القدس هستید چنان که پدران ش] چنین بودند. ش] و پدران ش] 

انبیائی را که آمدن عیسی مسیح را پیشگویی کرده بودند آزار داده و کشتید. 
اما ش] به شخص مسیح نیز خیانت کردید و او را کشتید. 



استفان، آیا خودت را 
یهودی میدانی؟

تو قوانین و سنت 
اجداد ما را با چه چیزی 
عوض میکنی؟ با یک مرد 
که مرده است و رومیان 
او را مصلوب کردند و 
کسی از او خرب ندارد.؟

نگاه کنید! من آس]ن را میبینم 
که باز شده است و مسیح را میبینم که 
در دست راست خدا ایستاده است. اوه 

چه پر جالل و شکوه!



او را به بیرون از 
شهر بربید و تا مرگ 

سنگسارش کنید.

تو الیق 
مرگ است!

گوش های خود را بگیرید و به این 
کفر ها گوش ندهید!

اشعیا 1:66؛ اع]ل رسوالن 1:7-57



او میخواهد 
مذهب ما را 

نابود کند.
حتی بعد از سنگسار 
من، عیسی همچنان 
خداوند باقی خواهد 

ماند.

ما عیسی را 
مصلوب کردیم. 
تو را سنگسار 
خواهیم کرد.

ای کافر!ای کافر!



او به مذهب ما کفر گفت. ما میگوییم
 او باید کشته شود. شائول آیا مقامات مذهبی 

این اقتدار و اجازه را به ما میدهند؟ من حکم اعدام او را 
صادر میکنم. او یکی از پیروان 

عیسی مرده است. کفر گویی باید 
متوقف شود. او را 

سنگسار کنید.



شائول، ردای
 مرا نگه دار.

ای عیسی خداوند، روح 
مرا بپذیر و این گناه را به 

حساب آنان نگذار.
اع]ل رسوالن 58:7-59



تق!تق!



در آن زمان آزار و اذیت زیادی 
بر ضد کلیسا در اورشلیم بود و 
همه شهر را ترک کردند به غیر 

از رسوالن عیسی. 

این تازه رشوع شده!

به زندگی پیروان 
عیسی خا|ه دهید!

این کافر را بکشید!



شائول که یک فریسی 
بود بر ضد کلیسا 

میجنگید، وارد خانه ها 
میشد، مردان و زنان را 
به زندان می انداخت.

پدر مرا اذیت 
نکنید!

آیا از پیروان مسیح کسی 
در اینجا هست؟

آن زن را 
هم بگیرید.

اع]ل رسوالن 59:7-3:8



زمانی که یک مسیحی به نام 
فیلیپس در حال دعا کردن بود، 

فرشته بر او ظاهر شد.

فیلیپس برخیز و به طرف جنوب 
به راهی برو که از اورشلیم به 

بیابان غزه میرود. 



من �یدانم چرا خداوند 
میخواهد من به این راه بروم. اما 
اگر خداوند چنین میفرماید، من 

خواهم رفت.



به نظر میرسد اینجا، 
  ه]ن مکان مورد نظر                        

    خداوند است. حاال 

      باید چه کار کنم 
          خداوندا؟



خداوندا، 
خواست تو 
چیست؟



یک کاروان! آیا به همین دلیل 
مرا به اینجا آورده ای؟ آیا در آنجا 
شخصی هست که تو او را برای 

خودت انتخاب کرده ای؟

برو و به آن 
کاروان ملحق 

شو.
اع]ل رسوالن 26:8-29



در آنجا مردی بود که در دربار ملکه اتیوپی 
دارای قدرت و نفوذ بسیاری بود. او خزانه 
دار ملکه بود. |ام ثروت آن رسزمین به او 
سپرده شده بود. او برای عبادت و پرستش 
مانند یهودیان به اورشلیم رفته بود و اکنون 
در حال بازگشت به اتیوپی بود و در همین 

زمان مشغول خواندن کتاب مقدس بود. 

”او مانند گوسفندی که به 
قربانگاه میربند، یا مثل برّه ای که پیش پشم چینان 

زبان �یگشاید، کالمی به زبان نیاورد. بدین گونه او را 
حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند. چه کسی 
درباره فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا حیات او از 

روی زمین منقطع شده است... ”



من شنیدم که ش] کتاب اشعیا
 را میخوانید. آیا آنچه را که 
میخوانید متوجه میشوید؟

تو فهمیدی من کدام کتاب را میخوانم. 
اما من متوجه �یشوم چه میگوید، 

شخصی باید آن را به من توضیح دهد. بیا 
و همراه من سوار این درشکه شو. 



آیا تو از اورشلیم
 می آیی؟

بله، من آنجا برای عبادت رفته بودم.
 من فقط دنباله روی مذهب پدرانم هستم. 
ولی در قلبم آرامشی حس �یکنم. مثل اینکه 

خدا با من خیلی فاصله دارد.



اشعیا 53؛ اع]ل 
رسوالن 27:8، 30-34

من در مورد مسیح که آمدن 
او وعده داده شده بود، خوانده ام. زمانی 
که در اورشلیم بودم هزاران نفر میگفتند 
که او آمده است اما او را مصلوب کردند 

و سپس او از مردگان قیام کرده و 
زنده است.

من دارم کتاب مقدس و پیشگویی انبیاء را 
جستجو میکنم تا ببینم آیا چنین چیزی پیشگویی 
شده بود. آیا تو میدانی اشعیا نبی در این آیه در 

مورد خودش میگوید یا شخص دیگری؟



تو از اورشلیم 
می آیی و ه]نطور که 

میدانی، عیسی معجزات عظیمی 
انجام داد اما رهربان مذهبی ما 

آن را رد کردند.

ه]نطور که ش] میدانید، کتاب اشعیا حدود 
800 سال پیش نوشته شده است. |ام 53 باب 

این کتاب تنها یکی از بسیار نبوت هایی است 
که در مورد مسیح شده است. در نبوت ها آمده 

است که مسیح ” تحقیر شده و طرد میشود.“



گناهگناه

اشعیا نبوت کرد که عیسی رنج های 
بزرگی خواهد دید و تا فدیه گناهان ما بشود. 

در آیه 5ام چنین میفرماید: در حقیقت او بجای 
گناهان ما تنبیه و مجازات شد.

من آیه 6 را بسیار دوست دارم، در آنجا چنین 
میفرماید: ”ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند، گمراه

 شده بودیم؛ راه خدا را ترک کرده به راه های خود رفته بودیم. 

با وجود این، خداوند تقصیر ها و گناهان همه ما را به حساب او 
گذاشت.“ این آیه به ما میگوید که |ام انسان ها راه خدا را ترک 
کرده و به مسیر گناه آلود خود رفته اند، اما خدا گناهان ما را بر 

دوش عیسی گذاشته است. در واقع او به خاطر نا 
اطاعتی های ما مرد و فدا شد. 



آیه 7 در مورد زمانی است که 
عیسی در برابر قضات ایستاد و از 

خودش دفاع نکرد.
گناهگناه



آیه 9 میفرماید: او را در قرب مرد ثرو|ند و 
گناهکاری گذاشتند. و آیه 9 به ما میگوید: از او هیچ 

خطایی رس نزده بود و هیچ گناهی انجام نداده بود و این 
خواست خداوند بود که او رنج بکشد و �یرد. او جانش را 

قربانی کرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد. 

در آیه 8 آمده است: به ناحق 
او را به مرگ محکوم کرده، 

کشتند و مردم نفهمیدند که او 
برای گناهان آنها بود که کشته 
میشد بلی، او به جای مردم 

مجازات شد. 



 و بسیاری دیگر از نبوت ها به 

ما میگویند که عیسی بعد از قیام از مردگان در 
تخت پادشاهی در دست راست خدای پدر خواهد 
نشست، بعد از اینکه ما �یریم، ما نیز همراه او 
خواهیم ایستاد و آنچه را که زندگی کردیم به

 او گزارش خواهیم داد.

آیه 10 در مورد رستاخیزی، قیام 
و خدمات او در آینده میگوید.

اشعیا 10-3:53؛ اع]ل رسوالن 35:8؛ رومیان 16:2؛ 2 قرنتیان 21:5



من بارها شنیده ام که کاهنان و کاتبین در مورد 
نبوت هایی که در مورد مسیح است صحبت 
میکنند. چرا بسیاری از آنها مسیح را رد کردند؟

بعضی از کاهنان و کاتبین آنها را پذیرفتند و زمانی که نبوت ها را به دیگران 
یادآوری کردند مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یهودیان میخواستند که مسیح آنها را از 

سلطه رومیان آزاد کند و آنها را بکشد نه اینکه آنها را از لعنت گناه برهاند. آنها میخواستند 
پادشاهی و سلطنت کنند اما آنها �یخواستند خداوند حاکم قلب های آنان باشد.



آیا نبوت های دیگری هم وجود 
دارد که عیسی آنها را به ک]ل 

رسانده باشد؟
مزامیر 22 در مورد مرگ او 
بر صلیب پیشگویی کرده 

است.

آیا مزامیر 1000 سال پیش نوشته نشده است، 
قبل از اینکه کسی از روش مصلوب کردن برای 

باالترین مجازات استفاده کند؟



در مزامیر آیه 16:22 به ما میگوید که دست 
و پاهای او را با میخ سوراخ خواهند کرد. و در 

هنگام مصلوب شدن او، همینطور شد. آیه 14 از 
مزامیر 22 میفرماید که او تشنه خواهد شد و در 
زمان مرگ او |ام بندهای استخوان هایش از هم 

جدا خواهد شد.
در مزامیر 20:34 میفرماید زمانی که او مصلوب 

میشود، حتی یک استخوان او هم شکسته 
نخواهد شد. ه]نطور که میدانی مرسوم است 
که استخوان افرادی را که مصلوب شده اند را 
بشکنند، اما عیسی قبل از اینکه استخوان او را 

بشکنند، مرده بود.

بله، اما خداوند همه چیز را قبل از اینکه 
اتفاق بیافتد، میدانست و بیش از 340 نبوت 
در مورد مسیح وجود دارد. به همین دلیل 
است که ما میدانستیم عیسی ه]ن مسیح 

است و تنها شخص حقیقی است که از 
طرف پدر آس]نی به روی این زمین 

آمده فرستاده شده است. 

مزامیر 6:22، 18-17، 10:16، 20:34؛ اشعیا 6:50؛ 
زکریا 10:12



مزامیر باب 22 آیه 17 اینچنین پیشگویی 
میفرماید، آنها به بدن عریان او نگاه خواهند کرد 
و در آیه 18 میفرماید رخت او را در میان خود 

تقسیم کردند و بر ردای او قرعه انداختند. 

همچنین در زکریا 10:12 میفرماید که دستان او 
سوراخ شده و یهودیان جای زخم آنرا خواهند 
دید. اشعیا 6:50 میگوید به کمر او شالق و به 

صورت او سیلی خواهند زد. 

مزامیر 10:16 به ما اینچنین میگوید، بدن دفن 
شده ی قبل از اینکه فاسد شود بیرون خواهد 
آمد. پیشگویی ها به ما میگویند که یکی از 
دوستان او به او خیانت خواهد کرد و آن 

خیانتکار خود را حلق آویز خواهد کرد و در 
نتیجه جسد او سقوط خواهد کرد و خون او در 
مزرعه ای خواهد ریخت که بعداً از آنجا برای 

دفن غریبه ها استفاده خواهد شد. 

|ام این موارد و بسیاری دیگر از نوبت ها به 
وقوع پیوست و کامل شد. در اینجا هیچ سوالی 
باقی �ی ماند که عیسی نارصی ه]ن مسیح، 

نجات دهنده |ام دنیا است.  



من ای]ن دارم که عیسی ه]ن 
مسیح است. او ه]ن برّه ی وعده داده 

شده است که بخاطر  گناهان ما قربانی میشود. 
دیگر نیاز نیست ما قربانی بدهیم. عیسی دری 

به سوی خداوند است. من شاگرد عیسی 
خواهم شد. 



اگر تو با |ام قلبت به عیسی 
ای]ن داری، تو را تعمید خواهم 

داد.

اینجا آب هست! 
چه چیزی مانع 

تعمید من خواهد 
شد؟ 

اوه! اما من به او 
ای]ن دارم!



من تو را در نام خداوند و 
نجات دهنده مان عیسی 

مسیح تعمید میدهم.



جالل بر خدا!



اع]ل رسوالن 36:8-39

کلیسایی در اتیوپی تشکیل شد و تا آن دنیای مدرن امروزی ادامه 
یافت تا اینکه بسیاری از مسیحیان بوسیله مسل]نان کشته شدند. 

آن مرد کجا 
رفت؟

مطمئنا خداوند به او 
در جای دیگری نیاز دارد. بیا تا 
به اتیوپی برگردیم و آنچه را که 
در مورد مسیح آموختیم به ملکه 

بگوییم. 

او ناپدید شد!
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