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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



کھ از پادشاه و مل. اوضاع برای اسرائیل بد بھ نظر می رسید
دند و خیلی زود، مردم نیز از خدا متنفر ش. خدا متنفر بودند

ت آیا کسی خدا را دوس. خدایان دروغین را پرستش  کردند
.  ندبلھ، چند نفر با وفاداری خداوند را می پرستید؟داشت

روزی خدا 
یکی از با 

بھ آنھا 
نام ایلیا 
صحبت 

.کرد



روزی یک نبی بھ 
نام ایلیا بھ اخاب، 
: پادشاه شریر گفت

بھ نام خداوند خدای "
زنده اسرائیل کھ من
،خدمتگزار او ھستم
بھ شما می گویم در 

سال آینده نھ چند 
خواھد بود و شبنمی  

د خواھد باریباران نھ 
."من بگویممگر 



این بھ معنای 
ا خد! قحطی بود

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



خداوند پس 
بھ ھشدار از 

ایلیا ، پادشاه
آرام مکانی بھ را 

.  فرستاددر کشور 
در کنار در آنجا 

، یک رودخانھ
و زاغ ھایی را برای غذا دادن بھ اخداوند . ماندایلیا منتظر 

. وردندآنھا صبح و عصر برای ایلیا نان و گوشت آ. فرستاد
.خورد و از آب نھر نوشیدھا از آن گوشت ایلیا 



بھ زودی
جویبار خشک

درزیرا ، شد
کشوراین 

بارانی نیامده
خداکالم . بود

داشت انجام
کشاورزیمحصوالت . کل کشور کمبود آب داشت. می شد

رد حاال شاید ایلیا فکر می ک. مردم گرسنھ بودند. رشد نکردند
.دیگر آب وجود ندارد، چھ بالیی بر سر او خواھد آمدکھ 



و و در برخیز، بھ صرفھ بر: "خدا بھ ایلیا گفت
من بھ یک . شوآنجا ساکن 

دادم کھ بھ بیوه زن دستور 
خداوند ." دھدتو خوراک 

. بنده اش را می داندنیازھای 
گاھی برای تھیھ آن ھا، اما 

.  ھای عجیبی داردروش 

خدا را با فروتنی ایلیا 
ھنگامی کھ . کرداطاعت 

صرفھ رسید، بیوه زن بھ 
.دروازه شھر ھیزم جمع می کرددر 



ک لقمھ لطفاً در یک ظرف کمی آب و ی: "ایلیا بھ زن گفت
."  نان برای من بیاور

:  زن پاسخ دادبیوه 
".  من نان ندارم"
فقط یک مشت آرد "

ظرف و کمی در 

روغن 
کوزه در 
."دارم



وند، بیوه زن بھ نبی گفت کھ وقتی این آرد و روغن تمام ش
او و پسرش از 

.می میرندگرسنگی 



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

ظرف آرد و کوزه : "چون خداوند خدای اسرائیل می فرماید
ان روغن خالی نخواھند شد تا روزی کھ خداوند بر زمین بار

زن و پسرش روزھای زیادی! خداوند معجزه کرد." بباراند
غذا خوردند، با این وجود ظرف آرد تمام نشد و کوزه روغن

.خالی نشدھم 



ی یک روز اتفاق غم انگیز. ایلیا با آنھا زندگی می کرد
او . ی بردایلیا پسر را بھ اتاق باالی. پسر بیوه زن مرد. افتاد

ای خداوند : "بھ خداوند گفت
من، خواھش می کنم خدای 
بدھی کھ این اجازه 
." زنده شودکودک 

دعای چھ 
!غیرممکنی



و جان کودک بھ او بازگشت. خداوند صدای ایلیا را شنید
.  ادایلیا کودک را گرفت و بھ مادرش د. او دوباره زنده شد

حاال با این معجزه می دانم : "مادر گفت
کالم خداوند کھ در دھان کھ 

."، حقیقت استتوست



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



، اخاببا اینکھ ایلیا می دانست ایزابل ھمسر! پیش اخاب برو
صد نبی خدا را بھ قتل رسانده، اما اطاعت کرد و نزد 

.رفتپادشاه 



وقتی این دو نفر 
لیا یکدیگر را دیدند، ای

د آخاب را بھ چالش کشی
تا ھمھ قوم اسرائیل 

نبی دروغین 850و
در جایی بھ نام کوهرا 

کرمل جمع کند و سپس
اگر : "بھ مردم گفت
ازخداست، خداوند 

."او پیروی کنید



ود ایلیا دو گاو نربھ عنوان قربانی آماده کرد اما قرار نب
ما نام ش: "او گفت. برای سوزاندن آنھا، از آتش استفاده شود

. خدایان خود را صدا کنید و من نام خداوند را خواھم خواند
مردم ." خدایی کھ با آتش جواب دھد، خدای حقیقی است

.موافقت کردند



ود پیامبران دروغین، از صبح تا عصر خدایان دروغین خ
ند و آنھا باال و پایین می پریدند و می رقصید. را صدا زدند

خود را با چاقو زخمی می کردند بھ حدی کھ از بدنشان 
.اما ھیچ آتشی نیامد. خون جاری می شد



سپس ایلیا ھیزم ھا و 
قربانی را با آب خیس و

ای : "چنین دعا کرد
خداوند، صدای مرا بشنو

و تا این قوم بدانند كھ ت
..."  خداوند خدا ھستی 

سپس آتش خداوند فرو 
و گاو نر قربانی. ریخت

چوب ھا را سوزاند و 
حتی مذبح سنگی را 

!سوزاندھم 



مردم وقتی این را دیدند، گریھ کردند و 
یلیا ا!" خداوند او، خدای حقیقی است: "گفتند
دھید انبیای بعل را بگیرید و اجازه ن: "گفت

را او کاری!" کھ حتی یکی از آنھا فرار کند
اید داد کھ پادشاه آخاب مدتھا قبل بانجام 

او پیامبران . می دادانجام 
را دروغین 

.کشت



گفتسپس بنده خدا بھ آخاب 
بھ. كھ باران در راه است

آیا. ابر کوچکی ظاھر شدزودی 
نده، بعد از سھ سال خشکسالی کش

باران می بارید؟



اندکی گذشت، آسمان 
از 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

ھا خدا نشان داد کھ او تن
.خدای واقعی است



اب، آیا فکر می کنید پادشاه اخ
رام بھ خدا و بنده اش ایلیا احت

بلکھ ایزابل ! گذاشت؟ نھ
کشد تصمیم گرفت ایلیا را ب

سرانجام، . اما او فرار کرد
آخاب در جنگ کشتھ شد و 
خدمتکاران، ایزابل را از 

او . دیواری بلندی ھل دادند
اد بر روی سنگھای قصر افت

.و مرد



وزی چھ اتفاقی برای ایلیا افتاد؟ ر
ی خداوند ارابھ ای از آتش با اسبھا

ش خدا، ایلیا، مرد آت. آتشین فرستاد
.با گردبادی بھ آسمان رفت



آتشمرد 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

2، دوم پادشاھان 19-17اول پادشاھان 

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



پایان



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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