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Вақте ки Исо вафот кард, пайравони 
тарсидааш худро пинҳон карданд. Баъди 
он ки Исо аз мурдагон зинда шуд, Ӯ Худро 

ба шогирдонаш нишон дод. Исо зинда буд.
Аммо Исо онҳоро тарк карда, ба осмон 

баргаштанӣ буд, ки дар он ҷо ҳамеша бо 
Худо, Падараш зиндагӣ мекард.



Пеш аз
рафтан, Исо

ба пайравонаш ваъда дод,
ки Рӯҳи Худоро мефиристад,

то Пуштибон ва ёвари онҳо бошад
(Юҳанно 15:26). Вақт наздик буд. Чанд рӯз
пас аз рафтани Исо, Худо Рӯҳулқудс омад. 



Ин чунин рӯй дод. Қариб 120 пайравони Исо якҷоя 
дар хонае дуо мекарданд. Ногаҳон фазои хонаро 

овози шамоли тезу сахт пур кард. 



Шӯълаҳои ҷудо-ҷудои оташ бар ҳар як одам 
фаромад. Ҳамаи онҳо, чӣ хеле ки Исо ваъда дода 

буд, бо Рӯҳулқудс пур шуданд. 



Дар кӯча пайравони Исо ба забонҳое гап заданд, ки 
ҳаргиз онро наомӯхта буданд. Хориҷиёни ба 
Уршалим омада, шуниданд, ки чӣ хел шогирдон дар 
бораи корҳои аҷоиби Худо ба бисёр забонҳо гап 
мезананд. Онҳо ба ҳайрат омада мепурсиданд, 
ки ин чӣ маъно 
дошта бошад? 
Вале дигарон 
мазоқ карда 
мегуфтанд: 
“Онҳо аз майи 
нав маст 
шудаанд”.



Аммо Петрус гуфт: “Онҳо маст нестанд, ин чизе 
аст, ки дар бораи он ба воситаи пайғамбар Юил 
гуфта шудааст”. Сипас Петрус ба онҳо 
хотиррасон намуд, ки чандин 
солҳо пеш Худо ваъда 
дода буд, ки Рӯҳулқудс 
омада, ба 
одамон 
баракат 
ва ёрӣ 
медиҳад.



Петрус ба одамон гуфт, ки онҳо бояд аз гуноҳҳояшон 
рӯй гардонда, ба номи Исои Масеҳ таъмид гиранд.  
“...Ва шумо атои Рӯҳулқудсро мегиред” — гуфт 
Петрус. Қариб 3000 кас имон оварданд. Онҳо 
ҳамчун ибодаткунандагони Исо, ба шогирдон ҳамроҳ

шуданд. Бо гузашти
вақт одамон

бештару бештар
ба ҷамоате, ки
Худо онро дар
рӯзи омадани

Рӯҳулқудс ташкил
карда буд, илова

шуданд.



Рӯҳулқудс қудрати Худро ба 
ҳаёти халқи Худо овард. 
Рӯзе Петрус ва Юҳанно дар 
вақти дуо якҷоя ба маъбад 
рафтанд. Гадои ланге дар 
беруни дарвозаи маъбад 
менишаст. Ӯ аз Петрусу 
Юҳанно пул пурсид.



Баъд Петрус гуфт: “Ман тиллову 
нуқра надорам, вале он чӣ ки 

дорам, ба ту медиҳам. Ба номи 
Исои Масеҳи Носирӣ хеста раҳ 

гард”. Баъд Петрус аз дасти 
рости вай дошта хезонд. Мард 
ҷаҳида хеста рост истод ва роҳ 

гашт. Сипас роҳравон, 
ҷастухезкунон ва Худоро 

ситоишкунон ҳамроҳи
онҳо ба маъбад даромад.



Тӯдаи калони одамон ҷамъ шуда, аз ин муъҷиза 
дар ҳайрат буданд. Петрус гуфт, ки ин на қудрати 
ӯ, балки қудрати Худо буд, ки марди лангро шифо

бахшид.



Ҳангоме ки Петрус ба ин яҳудиён ёдрас кард, ки 
Худо Исоро аз марг зинда кард, роҳбарони маъбад 
хашмгинона Петрусу Юҳанноро дастгир намуда, ба 

зиндон андохтанд. Аммо
5000 одам ба Исо имон

оварда буданд. 



Рӯзи дигар Петрусу Юҳанно дар назди роҳбарони 
маъбад меистоданд. “Бо кадом қудрат ё бо номи кӣ 
шумо марди лангро шифо додед?” — пурсиданд 
онҳо. Петрус аз Рӯҳулқудс пур шуда, далерона 

ҷавоб дод: “...бо номи Исои Масеҳи 
Носирӣ, ки шумо Ӯро мехкӯб кардед, 
аммо Худо Ӯро аз марг зинда кард ва 
ба шарофати Ӯ ин мард дар назди шумо 

сиҳату саломат 
истодааст”.



Петрус нотарсона давом дод: 
“дар зери осмон ба одамон 

ҳеҷ номи дигаре дода 
нашудааст, ки ба воситаи

он наҷот ёбем”. Роҳбарон 
нахостанд, ки одамон ба

Исо имон биёранд. Барои 
ҳамин онҳо ба Петрусу 

Юҳанно сахт таҳдид
карданд: “Минбаъд
ба ягон кас ба номи

Исо гап назанед!”



Замоне 
Петрус барои 
тарафи Исоро 
гирифтан 
метарсид. 
Аммо ин пеш 
аз омадани 
Рӯҳулқудс 
буд. Акнун 
касе вайро 
тарсонда 
наметавонист. 



Петрусу Юҳанно 
ҷавоб доданд: 
“Худатон фикр 
кунед, ки оё дар 
назари Худо 
дуруст мешавад, 
ки мо шуморо 
бештар аз Худо 
гӯш кунем? Мо 
он чиро, ки 
дидаему 
шунидаем, 
нагуфта 
наметавонем”.



Баъди таҳдиди 
зиёд роҳбарон 
Петрусу Юҳанноро 
сар доданд. Хизматгорони далери 
Худо дар бораи 
зиндону мурофиа 
ба шарикони худ 
нақл карданд. Баъд 
дуохонии калону 
ҷамъомади ҳамду 
сано гузарониданд. 
Рӯҳулқудси Худо боз 
халқашро бо қудрат пур 
намуд. Ҷамоати нав 
торафт калон мешуд. 
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Ҳикоя аз Каломи Худо

Амалҳои Расулон 1-4

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