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 روح خدا، قدرت ما
 اول جلد 

 جکی اوسچ

 

 هایی از کتاب اعمال رسوالنداستان

 پنتیکاست – توبه کنید و تعمید بگیرید :۱درس 

 مرد افلیج – در نام عیسای مسیح: ۲درس 

 با عیسی سواد و معمولی، بی – نه نام دیگری: ۳درس 

 اطاعت با شهامت – و صحبت کن  بایست، برو،: ۴درس 

 استفان شهید – مردی پر از ایمان: ۵درس 

 فیلیپ، منشی، و سائول – برو!: ۶درس 

 

 (۱۱: ۱۱۹ام...« )مزمور  »من کالم تو را در قلب خود نگاه داشته 
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 مقدمه

- ۱۸: ۲۸مقدس تحت عنوان محبت خدا، حیات ما، با ماموریت بزرگ عیسی به شاگردانش در متی  درس قبلی آموزش کتاب 

ها را شاگرد  »تمام قدرت در زمین و آسمان به من داده شده است. بنابراین بروید و تمام ملت  خاتمه یافت. عیسی گفت:  ۲۰

آنچه را که به شما آموختم به آنها تعلیم دهید. و بدانید که من همیشه    دهید و هر القدس تعمید  در نام پدر، پسر، و روح بسازید و  

آماده شدند بروند و توسط   کتاب اعمال رسوالن گزارش کلیساهای مسیحیان اولیه است که تا پایان عمر با شما خواهم بود.« 

که آنها را فرستاد انجام دادند. کتاب اعمال دومین  تمام اینها را از روی اطاعت نسبت به کسی  تعمید و تعلیم شاگرد بسازند.

لوقای   (. ۴ : ۱انجیل برای تئوفیلس نوشت که از آنچه که تعلیم یافته بود اطمینان یابد )لوقا  نویسندة  کتابی است که لوقا، 

یسی انجام گرفت به او  القدس در زندگی ایمانداران به عپزشک دوباره برای تئوفیلس نوشت. این بار از آنچه که از طریق روح 

  کند. به کار اولیة خدای پدر یعنی کسی که همه چیز را در آسمان و زمین آفرید اشاره می  مقدس به کار اولیة گفت. کتاب 

ریختن خون خود برای ما روی صلیب است و کار    مرگ، و شیطان به وسیلة   عیسی، خدای پسر که بازخرید کردن دنیا از گناه، 

القدس گشودن قلب و افکار ما از روی ایمان جهت باور کردن و دریافت کردن آنچه خدا برای ما از طریق  اولیة خدای روح 

دهد که خدا  نزدیک با ما داشته باشد. آیات کالم به ما تعلیم می  خواهد رابطة ما خدایی داریم که می  سازد. کالمش آشکار می 

کند و ما را  همان روحی است که در زندگی ما فعال است و عمل می  برگزید که توسط روحش در درون ما به سر ببرد و این

نامیم. القدس را تطهیر یا تقدیس می آورد. ما این کار روح مان پاک کرده و ما را بیشتر به شباهت خدا در می های از آلودگی 

دهد  با زیستن در ما، به ما توانایی می القدس ایم که روح سازد. ما تعلیم یافتهالقدس ما را پاک و در حضور خدا مقدس می روح

گوید که ثمرات  پولس رسول در نامة خود به غالطیان می که ثمرات فراوان بیاوریم اما بدون او هیچ کاری از ما ساخته نیست.  

همچنین به ما نیرو  . او آرامش و  محبت، صبر و حوصله،  آورد عبارتند از شادی،هایی که روح در درون ما به بار می یا میوه 

 (. ۲۳-۲۲ : ۵دار، مهربان و با نیکویی رفتار کنیم )غالطیان دهد که با یکدیگر فروتن و خویشتن می

هایی که در کلیساهای  هایی که بین درد و رنج مسیح و ناراحتی کنید، به شباهت کلیساهای اولیه مطالعه می  در حالیکه دربارة 

بینی شده بود. این درد و رنج برای عیسی روی داد و پیروانش  ها پیش ها و ناراحتی سختی دیده وجود دارد توجه نمایید. ستم

به   با اتهامات دروغین روبرو شدند،  چنین انتظاری برای خود داشتند. ببینید که چگونه پیروان عیسی نیز مانند او دستگیر شده، 

  دانست که در مورد عیسی چه کار کند، افتادند. هیچکس نمی  ای دیگرو از دست گروهی از مردم به دست عده زندان افتادند، 

از زندان آزاد ساخت،    داند در مورد پیروانش چه کند. توجه کنید که خدا چگونه از قوم خود محافظت نمود، و حال هیچکس نمی 

سایر    های روحانی، یق بصیرت و از آنان که قصد کشتن ایشان را داشتند نجات داد. از دیدن اینکه خدا چگونه با قوم خود از طر 

لذت ببرید. گوش کنید که چگونه با یهود و غیر یهود   کند،هایی که در خشکی و دریا وجود دارد صحبت می مردم، و سختی 

آنهایی که شنیدند، یا باور کردند و به صورت بخشی از کلیسای در حال رشد قرار گرفتند  گیرد.  سخن گفته آنها را در آغوش می 

 ور نکردند زیرا قلب سخت آنها از درک آن عاجز بود.  و یا با
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زن   آزاد یا برده،  خواست خوانندة او بداند که نجات خداوند به همه تعلق دارد و تفاوتی از لحاظ یهودی و غیر یهودی، لوقا می 

ن به او در ماموریت بزرگ  ها وجود ندارد زیرا همه در عیسای مسیح یکسان هستیم. دعوت خداوند در پیوستو یا مرد بین انسان 

   ها شاگرد بساز! او برای همه است! بنابراین برو از تمام ملت 

 کلیسای در حال رشد لذت ببرید. مطالعة خود را با خواندن آیات زیر شروع کنید:  از مشاهدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ۴۱ : ۲الف. اعمال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -   ۴۷:  ۲ب. اعمال   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -  ۴  : ۴پ. اعمال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -   ۱۴  : ۵ت. اعمال   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -  ۷  : ۶ث. اعمال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ۳۱ : ۹ج. اعمال   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -  ۲۱:  ۱۱چ. اعمال   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -  ۵۲:  ۱۳ح. اعمال   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -  ۲۷:  ۱۴خ. اعمال   

 

القدس  سازد مشاهده کنیم که از طریق بخشیدن روح هایی را که خدا کلیسای خود را مشتعل می حال، بیایید شروع کنیم و راه 

 دهد. ند به قوم خود قدرت انجام هر ماموریتی را می کخود که در درون آنها زندگی می 
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 درس اول

 توبه کنید و تعمید گیرید
 پنتیکاست )پنجاهمین روز( – ۲-۱اعمال رسوالن: 

 

 بررسی اجمالی درس اول 

 

 بررسی 

 مقدمه 

 ۲-۱: اعمال ۱درس 

 ۵        ها تمام ملت  •

 ۶        روز پنتیکاست  •

 ۸        اتحاد در روح  •

 ۱۰        پیغام پطرس  •

 ۱۱         ها بازتاب  •
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 مقدمه

القدس که خداوند وعده داده بود به  مردانی که در یک اتاق از ترس یهودیان در را بر روی خود بسته بودند، حال در انتظار روح 

کنید، خود را در  بردند که به آنها قدرت دهد تا برای تمام دنیا شاهدان عیسی باشند. در حالیکه درس اول را مطالعه می سر می 

کشید. فکر کنید آنهایی که در پنتیکاست دور هم جمع شده بودند چه  ان شاگردان صبورانه انتظار می نظر آورید که در می 

کردند، و همه در حیرت بودند که چگونه روح  ها تکلم می ای کسب نمودند. به نظر و صداهای بیشماری که به زبان تجربه

 ساخت.  خداوند خود را بر همه مکشوف می

پطرس قلب جماعتی لمس گردید و به گناه خود پی برده و فقط توانستند بپرسند »چه باید بکنیم؟«  های  بشنوید که با صحبت 

خویش اعتراف نموده و تعمید  نفر که پیغام پطرس را دریافت نمودند حیرت خواهید کرد که به گناهان  ۳۰۰۰از پاسخ حدود 

 یافتند.  

پرسد: »چه  بینید که می دند، شادی کنید. آیا خود را در میان جمعیت میاز تحقق یافتن وعدة خداوند به آنانی که خداوند را خوان

 »توبه کنید و تعمید یابید« شادمانی کنید.   گوید: باید بکنیم؟« و با سخنان پطرس که می 
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 ۱درس 

 ۱بخش 

عیسی به آسمان برده شود، به شاگردانش  در مطالعة کتاب تحت عنوان محبت خدا، حیات ما، آموختیم که پیش از آنکه    مقدمه:

این مسئولیت و دستور را داد که کار و خدمت او را به دنیا برسانند. عیسی چنین گفت: »همانطور که پدر مرا فرستاده است،  

 (. ۱۹: ۲۸ها شاگرد بسازید« )متی  »بنابراین بروید و از تمام ملت  (. او همچنین گفت: ۲۱: ۲۰فرستم )یوحنا  من نیز شما را می 

 

 را مطالعه کنید.   ۸-۴: ۱اعمال تکلیف: 

 

 

 پر کنید.   ۸:  ۱های خالی زیر را با کلماتی از اعمال قسمتتمرین: 

 

 

 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد؟ برای شاگردان، شهادت آنها از کجا شروع می  -۱

 رسید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو سرانجام تا کجا می 

 شهادت دادن برای شاگردان عیسی انتخابی نیست بلکه مسئولیت است.   -۲

 شما خواهید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ۵ا در آیة الف. وعدة خد

 : شما خواهید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸ب. وعدة خدا در آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: شما خواهید ـــــ۸پ. وعدة خدا در آیة 
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 کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقدس را دریافت می آنها به چه منظور بایستی قدرت روح  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاگردان برای تعلیم و موعظه فرستاده شدند. اما عیسی به روشنی به آنها گفت که بایستی به اورشلیم برگردند و منتظر عطیه  

او به باال رفت و در  (. با این سخنان شاگردان خود را ترک نمود.  ۴:  ۱ه کرده بود باشند )اعمال  القدس که پدر وعدیا هدیة روح 

 (. ۹:  ۱میان ابرها از چشم شاگردان پنهان شد )اعمال 

 

آنچه عیسی به شاگردانش گفت بیاندیشیم و در نظر بیاوریم که سخنان عیسی چه   به ما فرصتی داده شده تا دربارة بازتاب: 

پردازیم، بسیار مهم است که بدانیم خداوند از ابتدای عالم  مفهومی برای ما دارد. در حالیکه به مطالعة کتاب اعمال می معنی و  

 ایم که به او و مسئولیت او ملحق شویم!مسئولیتی را به عهده گرفته است و ما اکنون دعوت شده 

ــ بمانید، واقعا ــــــــــــــــــ من هستید.« آیا این به  عیسی گفته بود: »اگر شما در ــــــــــــــ ۳۱: ۸در یوحنا  - ۱

کند او ما را دعوت می این معنی است که اگر ما طبق تعلیمات عیسی رفتار کنیم، شاگردان او هستیم؟ اگر ما شاگرد او هستیم،  

شاگردانش را ترک نماید، به    ها پیش از آنکه آنچه که او سال   که در خدمات او شرکت جوییم و به دنیا دسترسی حاصل کنیم؟ 

 قابل اجرا است؟  ۲۱آنها گفت، در زندگی امروزة من در قرن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیست؟ افکار شما  - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آید که آیا روح خدا همانطور که در شاگردانش کار کرد، در  کنیم، این سوال پیش می در حالیکه بر این امر تامل می کاربرد: 

دهد تا برای کاری که خدا برای ما آماده کرده است به  ما نیز عمل کرده، به ما تصورات، نیرو، قدرت و تشویق و دلگرمی می 

بخشد و به ما وعده داده است که هر زمان و هر  که او ما را در ایمان قدرت می  پرسیم (. همه می ۱۰: ۲کار بریم؟ )افسسیان 

 (.  ۲۰ : ۲۸کنیم با ما خواهد بود )متی مکان برای او کار می 

ای داشت. و نقشة او از همان جا که بودند به طور مشخص در اورشلیم  عیسی برای آنها که شاگرد او و شاهد او بودند نقشه   - ۱

هایی که او مهیا ساخته بود به همه جا رفته، خارج از اورشلیم به یهودیه،  بب شد که شاهدانش طبق نقشة او از راه آغاز شد. او س

داند، اورشلیم من کجاست؟  اگر عیسی من و شما را شاگرد خود می سپس به سامره و سرانجام به سرتاسر دنیا پیام او را برسانند.  

 یهودیة من و سامریة من کجاست؟
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشاهدات و تامالت شما چیست؟ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

انتظار تجربة جالبی است. بعضی  شاگردان به اورشلیم یعنی مکانی که به آنها گفته شده بود برگشتند و صبر کردند. مقدمه: 

رسد  در این حالت به نظر می تواند خوب یا بد باشد دشوار است.  بریم. انتظار برای اخباری که می از ما از انتظار کشیدن لذت می 

دانیم که شاگردان ناگزیر بودند ده  دانیم که در اتاق انتظار چگونه به سر ببریم. می نمی  شود. بسیاری از ما که زمان متوقف می 

کشد. روزها سپری شد و آنها در انتظار بودند.  دانستند که چقدر طول می القدس را دریافت نمایند، اما نمی روز صبر کنند تا روح 

با زنانی که در زمان خدمت عیسی از او مراقبت و  تاق باالخانه شود که تمام یازده شاگرد در اگفته می  ۱۴- ۱۳: ۱در اعمال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردند، دور هم جمع شده بودند. چه کس دیگری با آنها بود؟ پیروی می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــکردند؟ ــــــــــــــــکردند؟ در حال انتظار وقت خود را چگونه صرف میآنها چه کار می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 را مطالعه نمایید.   ۱۳-۱: ۲اعمال تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۱آن روز چه روزی بود؟ )آیة    -۱

 چه گزارشی آمده است؟ ۲شود که چه اتفاقی رخ داد. دربارة صدا در آیة  از مکان دقیق افراد اطالعی نداریم، اما گفته می  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اند؟چه گفته   ۳رسید در آیة  های آتش« به نظر می آنچه که به صورت »زبانه  دربارة   -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ شروع  ــــــــــــــــــــ و به ـ آنها ـــــــــــــــــــــ بودند با ـــــــــــــــــــ و همة  -۴

 (. ۴کردند در ــــــــــــــــــــــــ دیگر. زیرا ــــــــــــــــــــــــ آنها را قادر ساخت )آیة 

جمعیت چه  (.  ۵به مناسبت روز پنتیکاست، تمام یهودیان خداترس از تمام منطقه در اورشلیم دور هم گرد آمده بودند )آیة   -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملی نشان داد؟ ــعکس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ۶)آیة  چه عاملی سبب چنین جنبشی شد؟   -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸-۷)آیات  چه عاملی این جنبش را غیرعادی کرد؟   -۷  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برد تا گوناگونی  به طور دقیق کشورهایی که دور هم آمده بودند نام می بسیار جالب است که لوقا نویسندة کتاب اعمال،  -۸

 (. ۱۱- ۹ه بودند نشان دهد )آیات افرادی را که آن روز دور هم آمد

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــج. ـــــ    ث. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    چ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    خ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ. 

 ژ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ز. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 گویند ــــــــ ین مردم را از هم جدا سازد و یا آنها را از شنیدن سخنان رسوالنی که می حتی زبان و تکلم هم قادر نیست ا  - ۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ویش« در این چند آیه به کار رفته است. توجه نمایید که چند بار عبارت »در زبان خ  (. ۱۱باز دارد )آیة 

کلماتی از قبیل حیران، متحیر، و گیج و سردرگم در توصیف حاالت این مسافران اورشلیم به کار رفته است که از کارهای    - ۱۰

 ــــــــــــــــــــــــ(  ۱۲)آیة    شد، شنیدند. چه سوالی از یکدیگر کردند؟ انگیز خداوند که به زبان خوشان بیان می حیرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ــــــــ  کردند؟(. دربارة چه چیزی اظهار نظر می ۱۳البته، همیشه افرادی وجود دارند که آنها را به تمسخر گرفتند )آیة    -۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

روز پنتیکاست یا پنجاهمین روز در عهد عتیق توسط خداوند برقرار شد. چنین روزی پنجاه روز پس از عید فصح برگزار  تعلیم:  

شد. در بعضی کلیساها پنتیکاست به عنوان عید گلریزان  آداب و مراسمی بود که اولین محصول تقدیم می   شد. این روز، روز می

باشد. خداوند  القدس بر رسوالن عیسی نام برده شده است که پنجاهمین روز پس از یکشنبة عید پاک می یا عید نزول روح 

شود وقایعی که  گفته می دادن قوانین به موسی برقرار کرد.  پس از آنکه اسرائیل مصر را ترک نمود، این روز جشن را هنگام

آنچه را که زمانی روز تعطیل و مراسم یهودیان بود به روز مراسم مسیحیان تبدیل نمود.   ذکر شده است، ۲در اعمال فصل 

النة کلیسا  برای کلیسای مسیحیان، روز میالد مسیح یا کریسمس، عید پاک، و روز پنتیکاست سه جشن اساسی و مهم سا

 باشد.  می

و حضور  القدس پر شده و روح، قدرت افرادی که برای روز پنتیکاست در یک مکان جمع شده بودند از روح  پی بردیم که کلیة 

(. صحبت ایشان شنیده شد و افرادی که از  ۴ های متفاوت نشان داد )آیة خود را در میان آنان از طریق صحبت کردن به زبان 

آنها برای مسافران روز پنتیکاست قابل درک و فهم   کشورهای دیگر برای دیدار آمده بودند آن را شناختند و دریافتند. سخنان 

روح خداوند همه را متحد ساخت.  گویند در حیرت افتادند.  به زبان خودشان در وصف خداوند سخن می بود و از اینکه این مردم  

»امیدوارم خدای ــــــــــــــ و ـــــــــــــــــ به شما عطا   گوید: ( پولس رسول می ۶- ۵: ۱۵ای به رومیان )در نامه 

د. طبق فرمان عیسای مسیح که ــــــــــــــــــــ با کند تا در چنین ـــــــــــــــــــــ با یکدیگر زندگی کنی 

 ــــــــــــــــــ صدای ـــــــــــــــــــــ خدا و پدر خداوند ما عیسای مسیح.« 

را از هم گسیخت، از طریق مرگ عیسی و قیام او نابود شد. عیسی بر گناه و مرگ و  تمام آنچه که رابطة بین خدا و نوع بشر 

ها جدایی انداخت که الزم بود از میان برود، تکلم به یک زبان بود  شیطان پیروزی اعالم کرد. آخرین بخشی که در بین انسان 

مردم در  ا انسان را از نابود کردن خویش باز دارد. های گوناگون را برقرار کرد تکه گناه بر نوع بشر وارد ساخت. خداوند زبان 

 مراجعه نمایید و داستان را بار دیگر بخوانید.   ۹- ۱:  ۱۱سرتاسر زمین پراکنده شدند. به پیدایش 

 

های آتش که  ها و عالمات غیر عادی صدا و حضور زبانه با نشانهبرگردیم.  ۲بگذارید به داستان خود در اعمال فصل  مقدمه: 

های دیگر به تکلم آمدند. جای بسی حیرت است که  القدس واقع شد و مردم به زبان ساخت، پری روح را روشن می  هر کدام

القدس چه تغییری صورت گرفت. مردانی که چند هفته قبل با ترس و وحشت پشت درهای بسته به سر  در اثر دریافت روح 

دند و چنانچه خواهیم دید، با زندانی شدن، سنگسار شدن، و  کربردند، اکنون با شجاعت در حضور هزاران نفر صحبت می می

حتی مرگ روبرو شدند تا خبر خوش را طبق دستور خداوند به تمام دنیا برسانند. از شجاعت و شهامتی که خدا به قوم خود از  

ا آزاد شده بودند که  آنه گرفتند و نه از خودشان. بخشد در حیرتیم. اکنون شاگردان از خداوند نیرو می جمله من و شما می 

 شاهدان او باشند. بیایید به طور خالصه با پیغامی که پطرس برای جمعیت داشت شروع کنیم.  
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 تمرین:

را   ۲۱-۱۴آیات اند شروع شد. کردند این مردم مست کرده پیغام پطرس با پاسخ و صحبت دربارة اشخاصی که فکر می  -۱

 بخوانید.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( چرا این افراد نمی ۱۵- ۱۴الف. طبق گفتار پطرس )آیة    توانستند مست باشند؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷ت؟ )آیة  ای دربارة ریختن روح خدا گفب. یوئیل نبی چه چیز ویژه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷شود؟ )آیة  پ. چگونه روح خدا آشکار می 

 (.  ۱۸ریزد )آیة خدا گفت که روح خود را بر هر دو خادمینش ـــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــ می ت. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۲۰-۱۹های طبیعت چه خواهد بود؟ )آیة  العمل ث. عکس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱سازد؟ )آیة  ج. اما باالتر از همه، کدام وعدة خداوند را روح خدا آشکار می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پیغام پطرس در بررسی وقایع تاریخی ادامه می یابد که شامل این امر بود که آنچه در مورد عیسی انجام گرفته بود این   -۲

را   ۳۶- ۲۲شة خود را برای بازپرداخت گناهان ما تکمیل نماید. آیات بود که خدای پدر او را به دست مردم خبیث بسپارد تا نق

 سازد بنویسید:  کنید و بعضی از وقایعی را که پطرس در پیامش دربارة او روشن می دوره 

 (. ۲۳ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة الف. 

 (. ۲۴ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة 

 (.  ۳۳ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۳۶ت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (. مردم چه درخواستی کردند؟۳۷پیام پطرس قلب مردم را لمس نمود )آیة    -۳
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ۳۸پاسخ پطرس چه بود؟ )آیة    -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ۳۸ای در نام خداوند داد؟ )آیة پطرس چه وعده   -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.  

 خوانیم... »آنانی که ـــــــــــــــــــــــــــــ به او ــــــــــــــــــــــــــمی  ۴۱و آخرین عبارتی که در آیة   -۶

ـــــ ، و بسیاری بودند ــــــــــــــــــــــــــ آن روز دربارة ـــــــــــــــــــــــــ بودند ـــــــــــــــــــــ

شان را ملزم ساخت پاسخ دادند! تنها روح خدا  های هزاران نفر.« جمعیت به روح خداوند که از طریق سخنان پطرس قلب جان 

 دهند.  قادر است قلب آنهایی را که پیام را شنیدند بلرزاند تا پاسخ  

 

 بازتاب:

 شود:  شماری مطرح می پس از خواندن این داستان به ناگزیر سواالت بی   -۱

 الف. آیا این رویداد واقعا اتفاق افتاد؟ 

مثل سوت خطر آتش در خانه بود که شنیده  آید؟ ب. از شنیدن صدایی که تمام خانه را در بر گرفت چه احساسی به وجود می 

 شد؟  

 گرفت؟ پس، این چه بود؟  های آتش دیدند که بر آنها قرار می های آتش؟ مردم چیزی شبیه زبانه پ. زبانه

های دیگری سخن گفتن؟ ما نیز به ناچار باید همانطور  ردند به زبان ت. پس عالوه بر همة اینها، با قدرت روح همه شروع ک

 پرسیدند، سوال کنیم: »این چه معنی دارد؟«که آنها از یکدیگر می 

القدس  ای که روح ای بود که شاگردان در اورشلیم در انتظار آن بودند تا هدیه ث. ممکن است فکر کنیم که این همان واقعه 

 دریافت کنند.   داد را باید به آنها می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فکر می ۱   کنید ممکن بود چه انتظاری داشته باشند؟ـ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. شما چه انتظاری داشتید؟ ــــــــــــــــ۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــهای دیگر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپرسش ج. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۳۰۰۰ای کرد که به قلب مردم نشست. افرادی که پیام او را دریافت کرده و تعمید یافتند،  سپس پطرس برخاست و موعظه  -۲

 العاده بود!اضافه شدند. این رشدی تصاعدی و فوق نفر بودند که 

 الف. آنها توبه کردند. 

 ب. آنها تعمید یافتند. 

 پ. آنها بخشیده شدند. 

 القدس را دریافت کردند.  ت. آنها عطیه یا هدیة روح 

سخن   (. پس از آن دربارة نجات از طریق مرگ و قیام عیسی ۲۱-۱۴پطرس در مورد آنچه پیش آمده است صحبت کرد )  -۳

(.  ۳۶-۲۲بخشد، پایان داد )آیات القدس را می وح گفت. و سخنان خود را با صعود عیسی به آسمان، جایی که قلمرو اوست و ر

القدس را دریافت  شود و هدیة روحسپس پطرس دعوت کرد که توبه کنید و تعمید گیرید زیرا در تعمید گناهان شما بخشیده می 

 کنید. می

القدس روح  بخشد. سپس روح شود و کار بازخرید مسیح را شخصا برای ما تحقق می ما شسته و پاک می در تعمید گناهان  الف.  

نماید تا ما را پاک  القدس عمل پایدار خود را در پاکسازی ما آغاز می یابد. روح سازد و در ما حضور می خالی ما را از خود پر می 

 نموده و به شباهت خداوند در آورد.  

بخش عیسی با خون او  سازد که از طریق کار نجات دگی همیشگی، عمل بازخرید ما را به ما خاطرنشان می ب. توبه و بخشو

 به زندگی ما وارد شد که اعالم نمود که ما فرزندان او هستیم.  

سیح دوباره  کند که ما فرزندان او هستیم و روح او رابطة ما را با پدر آسمانی از طریق عیسای مدر تعمید خداوند اعالم می پ.  

 سازد. ما به او تعلق داریم و او به ما تعلق دارد! برقرار می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. شما چه نظری دارید؟  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کنندة که پیغام پطرس را شنیدند و تعمید یافتند، نادیده گرفت. کار تبدیل القدس و قدرت او را در کسانی  توان هدیة روحنمی   -۴

(، عملی است که  ۳۶داند )آیة خداوند که قلب انسان را قادر ساخت که باور نماید خداوند، عیسی را هم خدا و هم مسیح می 

 کنید؟ آورید. شما چگونه فکر می را به خاطر    ۹-۸: ۲کند. افسسیان القدس در هر یک از ما ایجاد می خدا از طریق روح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

های یادداشتی بنویسید و به  این قسمت را روی کارت است.  ۳۸، آیة ۲آیة اساسی در اعمال فصل به حافظه سپردن: 

نگاه دارید. حال در  القدس توجه کنید. با حفظ کردن این آیه این کلمات را در ذهن خود کلمات توبه، تعمید، بخشش، و روح

خداوند را برای دریافت هدیة بخشش از طریق عیسی با دیگران در میان  جستجوی فرصتی باشید که بتوانید این دعوت 

 القدس در شما ایجاد نموده و قدرت بخشیده است با دیگران گفتگو کنید  بگذارید و از دعوت به زندگی که روح 

 

فرصتی را به دعا کردن اختصاص دهید و از خداوند بخواهید که روح او شما را به زندگی در توبه و سپاسگزاری هدایت  دعا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنماید که بخشش و هدیة حیات ابدی او را دریافت نمایید.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس دوم

 سای مسیحدر نام عی
 مرد افلیج – ۳اعمال 

 

 ۲بررسی اجمالی درس 

 بررسی 

 مقدمه 

 ۳: اعمال ۲درس 

 ۱۷       عادات و برقراری مشارکت •

 ۲۰        بدون طال و نقره  •

 ۲۲      ها: مرد افلیج شفا یافتبازتاب  •

 ۲۴        پیغام پطرس  •
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 مقدمه

آنها برای آموزش کالم خدا و  کلیسای اولیه طرقی در پیش گرفته که مشارکت جدید بین ایمانداران را تشویق و تقویت نمود. 

دانستند که مشارکت و دور هم بودن و صرف غذا ایمان ایشان را در اجتماع تقویت  دعا کردن بسیار ارزش قائل شدند. می 

 و کمک به یکدیگر نمونة پر قدرتی از حضور خداوند بودند.  توجه کنید که چگونه با حمایت نماید. می

شود.  شود دربارة پطرس و یوحنا و مرد افلیجی است که روزی جلوی در معبد با آنها روبرو می داستانی که در این درس ذکر می 

او دادند که با خود داشتند    مرد افلیج از پطرس و یوحنا پولی درخواست کرد که آنها نداشتند. اما این دو شاگرد عیسی چیزی به 

اید که آنچه را که دارید  آیا هرگز احساس کرده  اید که مثل اینکه هیچ چیزی ندارید؟نام عیسی! آیا هرگز احساس کرده  –

 کرد. آنها از قدرت نام عیسی آگاهی داشتند.  کند؟ نام عیسی برای این دو نفر کفایت می کفایت نمی 

توجه  خیزد توجه کنید. مردمی را که این واقعه را مشاهده کردند در نظر بگیرید. العمل مرد افلیج که از جایش بر می به عکس 

کند که دربارة عیسی، خدایی که مصلوب شد و قیام کرد صحبت کند. او از آنها  کنید که چگونه پطرس موقعیتی کسب می 

 د برگردند تا با حضور خداوند حیاتی تازه یابند.  آلود خوخواست که توبه کرده از راه گناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ۲درس 

 ۱بخش 

کرد، راه جدید زندگی را به پیروانش آموخت. شاگردان او با مشاهدة  در مدت زمانی که عیسی روی زمین زندگی می تعلیم: 

شامل   ۷-۵متی فصل ی آموختند. های مهم ی متفاوت برای رویارویی در زندگی و مردم و شرایط، درس رفتاری نوین و راه

های شخصی و عادات و رسوم اجتماعی را که  موعظة عیسی بر باالی کوه است. عیسی در تعلیماتش بسیاری از شیوه 

خواست پیروانش در پیش بگیرند، در رفتار خود به آنها نشان داد. به طور مثال، با مشاهدة او که به تنهایی به جایی ساکت  می

همچنین روابط اجتماعی نوینی را از جمله غذا  تفکر و تمرکز دعا کند، عادات روحانی را کسب کردند. تا با رفت و خلوت می 

مخفیانه  اخالقی نامناسبی داشتند، در رفتار خود به آنها آموخت.    خوردن با گناهکاران، دیدار و معاشرت با کسانی که شخصیت 

رفت، با افرادی که از نظر جسمانی نابینا بودند و از نظر احساسی و عاطفی تحت فشار بودند مالقات  به دیدار رهبران کلیسا می 

نمود. این اخالق و رفتار درست بر عکس آن چیزی بود که تا آن زمان در آن اجتماع توسط علمای یهودی به عنوان قانون  می

اما، زمانی که عیسی آنها را ترک کرد چه اتفاقی برای پیروان او افتاد؟ آیا به اخالق و عادات کهنة   و شریعت تعیین شده بود. 

عیسی کاری کرد که به آنها تحرک داد. این عادات را در نهادشان  خود برگشتند و یا دوباره به اسارت شریعت یهود در آمدند؟ 

آن به آنها گفته بود »به دنبال من بیایید.« اکنون درست قبل از آنکه   او به آنها هویتی تازه بخشید. پیش از  تر ساخت.عمیق 

به آسمان صعود کند، به آنها گفت »شما شاهدان من خواهید بود.« آنها از عیسی پیروی کرده و از او درس گرفته بودند و  

تی به همان منظور که خلق شده بودند،  اکنون بایستی او را با به جا آوردن تعلیمات او از خود به دنیا منعکس سازند. حال بایس

حال آنها از روح پر شده بودند که قادر بودند بروند و به آنچه دیده بودند و   (.۲۷: ۱یعنی به شباهت خداوند باشند )پیدایش 

 شنیده بودند شهادت دهند.  

، پیروانش چگونه زیستند و پس  آموزیم که بعضی از این رفتارها چگونه هستند. پس از باال رفتن عیسیمی  ۲در اعمال فصل  

 از آنکه هدیة روح را دریافت کردند چه اتفاقاتی رخ داد؟ 

 

را بخوانید. به این پی ببرید که کلماتی از قبیل آنها، هرکس و همه در تمام این بخش به کار رفته    ۴۷-۴۲:  ۲اعمال  تکلیف:  

نماید.  کردند توصیف می ر زندگی می ایماندارانی را که در اجتماع با یکدیگ است. این آیات چگونگی کلیسای اولیه و مشارکت 

 بعضی از عادات و رفتاری که با یکدیگر برقرار کردند کدامند؟ 

 

 تمرین: 

 یافتید که به عنوان مشارکت صورت گرفت؟   ۴۲کدام چهار عادت اجتماعی را در آیة   -۱
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــ

 ت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی را از طریق رسوالن انجام داد، در مشارکت آنها چه  انگیز بسیارهای حیرت زمانی که روح خداوند عالئم و نشانه -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملی به وجود آمد؟ عکس 

اموال خود را با عالقمندی    (.۴۵- ۴۴دادند )آیات  بردند و سخاوتمندانه به نیازمندان یاری می ایمانداران در اجتماع به سر می   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــ  اید؟شان پی برده ای دربارة شیوة زندگی شدند. طبق این آیات به چه نکته با نیازمندان سهیم می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دربارة عادات و مراسم پرستش در میان ایمانداران است. ایشان هم در پرستش رسمی و گروهی در معبد   ۴۷-۴۶آیات  -۴

ها دور هم  در پرستش خصوصی در خانهکردند. جستند و هم به طور خصوصی در منازل خود خدا را پرستش می شرکت می 

 بردند.  ـ و ـــــــــــــــــــــــــــ قلبی به سر می جمع شده به خوردن غذا با ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ بودند. فکر می می   ۴۷آیة    -۵ ـــــــــــــــــــــــــــ و نزد همهـ  کنید  گوید که آنها خدا راـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشود؟  ای حاصل می که از این واقعیت که »نزد همة مردم عزیز بودند« چه نتیجه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازد. خداوند افزود ــــــــــــــــــــــــــــــــ بشارت، صحبت دربارة ایمان، یکی از  نتیجه را آشکار می  ۴۷آیة  -۶

 د! کارها و عادات روزانة آنها بو
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 ۲بخش 

 کلیسای اولیه، چهار عادت اساسی داشت: بازتاب: 

 ها همراه بود. . زندگی بر محوریت کالم خدا قرار داشت و با تعلیم، مطالعه، دعا، و آیین ۱

 شد؛ در شادی حضور یکدیگر و سخاوت نسبت آنانی که در نیاز بودند. . زندگی در مشارکت تجربه می ۲

 های بزرگ )رسمی( و صمیمی )غیر رسمی( بود.  در جمع . زندگی به معنای پرستش ۳

 . زندگی به معنای انتظار داشتن و سهیم بودن در رشد مشارکت بود. ۴

 

   کاربرد:

 العملی دارید؟  ای که کلیسای اولیه دربارة هویت جدید آنها به عنوان شاهدان عیسی برخورد کرد، چه عکس در مورد شیوه   -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ  - ۲  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه عاداتی مشخصا برای شما جالب است؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۳  ـــــــــــــــــــــــــچه عاداتی ممکن است سبب ناراحتی شما شود؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در مورد عادات و رفتار کلیساهای معاصر چه مشاهداتی دارید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بینید؟ توضیح  با دریافت هویت جدید به عنوان شاهدان خداوند، آیا اخالق و رفتار خود را با این هویت جدید در تضاد می  - ۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهید. ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهد  چه تغییری باید صورت گیرد که عادات و رفتار شما با آنچه که عیسای مسیح و تصویری که او از کلیسای واقعی می  - ۶

تر  گردد تا شباهت به خداوند را دقیق تغییراتی موجب بهبودی عادات و رفتار شما می  چه(. ۴۷- ۴۲: ۳هماهنگ شود؟ )اعمال 

 به دنیا نشان دهید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آورم که از تو پیروی کنم و با پیروی از  دهی. هر روز به خاطر می القدست همواره به من آموزش می خداوندا، تو با روح دعا: 

آوری که من هر جا که  خواهی که از تو پیروی کنم، بلکه به یادم می آموزم. تو نه تنها می ات را می تو اراده و شیوة زندگی 

ای و مرا از روح مقدست در تعمیدم پاک  تو مرا از تمام گناهانم با خون بره شستهم. برهستم در ماموریت با تو به سر می

ای. مرا قادر ساز که شاهد واقعی تو باشم. مرا ببخش و یاری ده که در این هویت جدید، در این دعوت و فراخوانی تازه،  نموده 

القدست مرا نگاه  ازی کنی. قوت بخشی و به وسیلة روحخواهم که مرا بازسخورم از تو می وفادار بمانم و زمانی که شکست می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداری تا شاهد قدرتمندی از فیض و رحمت تو برای دیگران باشم.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

کارهای  آموزند. شاهدان عیسی نمونة قابل رویتی از عیسی و پیروان عیسی به اعمال عیسی توجه نموده و از او می مقدمه: 

عیسی گفت که تمام اختیارات به او داده شده است و با اختیار خود به پیروانش قدرت داد تا شاهدان    ۱۸:  ۲۸او هستند. در متی  

هایی از قبیل عطیة  شود که با آنها که به او ایمان دارند، نشانهگفته می   ۱۸-۱۷:  ۱۶در مرقس    او باشند و از همه شاگرد بسازند. 

بخشد  بایستی به یاد داشته باشیم که عیسی است که شفا می ها همراه خواهد بود. ن شیطان، و تکلم به زبان شفا، بیرون راند 

آموزیم  سرگذشت گدای افلیج را می  ۴و  ۳کند تا دیگران را شفا دهد. در اعمال و حال از ما به عنوان نمایندة خود استفاده می 

 که شفا یافت.  

 

 نید. را بخوا ۱۰-۱: ۳اعمال تکلیف: 

 های داستان چه کسانی هستند؟ شخصیت  •

 چه اتفاقی رخ داد؟  •

 مردم چه پاسخی دادند؟  •

 

  تمرین:

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱آن دو شاگرد چه کسانی بودند؟ )آیة    -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتند؟  کجا می   - ۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچرا می   -۳  رفتند؟ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه موقع از روز بود؟ ـــــــــــــــــــ  -۴

 موارد بخصوصی ذکر شده است:  ۲در آیة   -۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. دربارة این مرد چه گفته می   شود؟ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد؟ ــــــ ب. به کجا حمل می 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ.    اسم آن دروازه یا در ورودی چه بود؟ـ 
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ای با حیاطی که زنان و غیر یهودیان در سمت شرقی معبد بودند  فاصله   اگر نقشه دارید، این دروازه را پیدا کنید و بگویید در چه 

ها بسیار جالب توجه بودند زیرا از  دروازه به سوی حیاط زنان باز شد و ظاهرا ورودی عمدة معبد بود. دروازهقرار گرفته است. 

 ای داشتند.  فلز برنج مشهور قرنتیان ساخته شده و ارتفاع قابل مالحظه 

 گذاشتند؟  آوردند. چرا او را آنجا می اش هر روز او را به این دروازه می کنیم که دوستان و افراد خانواده ت. فرض می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳آنها چه درخواستی کرد؟ )آیة  این مرد پطرس و یوحنا را دید. از    - ۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۴پطرس و یوحنا چه پاسخی به او دادند؟ )آیة    -۷

 و پس از آن پطرس به او چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵آن مرد چه کرد؟ )آیة    -۹  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 چرا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶در عوض پطرس به او چه گفت؟ )آیة    - ۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــپطرس دست را  - ۱۱  ست او را گرفت که او را بلند کند و »ــــــــــــــــــــــــــــ او راـ 

 و ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ساخته شده بودند.« 

ــــــــــــــــــــــــــــــگفته می   ۸در آیة    - ۱۲  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشود که آن مرد چه کرد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸او با پطرس و یوحنا چگونه وارد معبد شد؟ )آیة  

 دیدند... وقتی که همه او را  - ۱۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹کرد؟ )آیة  الف. او چه کار می   (ـ 

 : آنها او را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰ب. آیة  

 شناختند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکجا می   پ. او را از

 و آنها پر از ــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــ به آنچه که برای او ــــــــــــــــــــ .  ت. 
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 ۴بخش 

 بازتاب:

آنها به  رس و یوحنا با معبد و دروازة زیبا آشنایی داشتند زیا این دروازه راه اصلی ورودی به داخل معبد بود.  بدون تردید پط   -۱

روند  آوردند تا از افرادی که به داخل معبد می احتمال زیاد قبال نیز با این مرد روبرو شده بودند زیرا هر روز او به را معبد می 

شود که هنگامی که از آنها پول درخواست کرد، پطرس به طور  یگر فرق داشت. گفته می گدایی کند. اما امروز با روزهای د

از کنار او مثل سایر گدایان رد نشدند. بلکه ایستادند و در چشمان او نگاه کردند.  مستقیم به او نگاه کرد. پطرس و یوحنا 

توانیم تصور کنیم که گدای افلیج منتظر عابر بعدی بود و توجهی به پطرس و یوحنا نکرد. مرد گدا احتماال از این دو نفر  می

اما، پطرس و یوحنا توقف کردند. به چشمانش نگاه   شدند.عصبانی شده بود که جلوی او را گرفته و مانع از دیدن دیگران می 

گفت »به ما توجه کن! ما اینجا هستیم. تو کسی هستی و فقط بخشی  کردند و گفتند »به ما نگاه کن!« مثل اینکه پطرس می 

 کند.  کند. بلکه به آنها توجه می از راه ورودی نیستی. تو یک انسانی.« از این رو آن مرد دیگر به عابرین نگاه نمی 

شود که این مرد انتظار داشت چیزی از آنها دریافت کند. وقتی که اولین کلمات از دهان پطرس خارج شد که  گفته می  -۲

»من طال یا نقره ندارم...« چه فکری باید در سر این مرد گذشته باشد. آیا مرد فقیر به این صورت فکر کرد که: »بسیار خوب؛  

ای ندارند. اما من فقط به درخواستم ادامه  دهند و عده ها پول می ر من این است. بعضی از جلوی من کنار برو، طبیعت کا

 دهم.« می

دهم.« آیا این کلمات توجه مرد را جلب کرد؟ پطرس  گوید: »... اما آنچه را که دارم به تو می سپس پطرس ادامه داده می  - ۳

دم بردار.« کالمی بیشتر از این از دهان پطرس خارج نشد  چه چیزی داشت که به او بدهد؟ »در نام عیسای مسیح ناصری، ق

که به یاری خدا مرد از جا بلند شد. بالدرنگ پا و پاشنة مرد قدرت یافت. از جا پرید و به راه افتاد! پطرس فقط نام عیسی را  

با ایمان به نام  مل نمود. القدس پطرس عبا نیروی روح به کار برد و نام عیسی تنها چیزی بود که آن مرد افلیج نیاز داشت. 

به او داد استفاده  القدس عیسای مسیح، پطرس دست مرد افلیج را گرفت و او را از زمین بلند کرد. پطرس از قدرتی که روح

 کرد و آن مرد شفا یافت.  

او با  راه برود.  العمل این مرد پرستش و شکرگزاری از خدا بود. برای اولین بار توانست به داخل معبد قدم بگذارد وعکس  -۴

پیش از این هرگز قادر نبود راه برود و همیشه او را حمل  پطرس و یوحنا به داخل معبد قدم گذاشت و خدا را شکر نمود. 

 کردند. این بار زندگی او شهادتی بر قدرت کار خدا از طریق پطرس و یوحنا بود.  می

کرد و  رفت و جست و خیز می شناختند. حال راه می پرداخت می می   مردم او را به عنوان مردی که در کنار دروازه به گدایی  -۵

شود که همه از آنچه که برای این مرد اتفاق افتاده بود در حیرت بودند. تصور کنید که یک  گفت. گفته می خدا را سپاس می 

ــــــــــــعمر در اسارت فلج بودن، حال چه تغییری رخ داده بود؟ شما چگونه فکر می   ــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آیند. مردم از این رویداد در بهت و حیرت بودند و پطرس از این  پطرس متوجه شد که جمعیت به سوی او و یوحنا می مقدمه:  

 یسی، کسی که این مرد را شفا داده بود صحبت کند.  موقعیت استفاده نمود تا دربارة ع 

 

 را مطالعه کنید.    ۲۰- ۱۱: ۳اعمال تکلیف: 

 

 تمرین: 

 (: ۱۲کند )آیة پطرس با دو پرسش شروع می   -۱

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳این مرد با نام عیسی شفا یافت. پطرس گفت چه کسی عیسی را جالل داد؟ )آیة    -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۱۵-۱۳پطرس به مردم گفت که آنها )مردم( چه کار کرده بودند؟ )آیات   -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــ

 ت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــ۱۵پطرس به مردم گفت که خدا چه کرده بود؟ )آیة    - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید: »برای این ما ــــــــــــــــــــــــــــــــ هستیم.« سپس پطرس می 

ــــ در نام او این مرد را قدرت بخشید، کسی  دهد که: »به وسیلة ــــــــــــــــــــــــتوضیح می   ۱۶پطرس در آیة    - ۵

 که شما ــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــ ، و ایمانی که از طریق ـــــــــــــــــــــــــــــ

 در حضور همة شما.« این را ـــــــــــــــــــــــــــــــ کامل کرد.  
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نماید که  دم اسرائیل ادامه داده به پیامبرانی که آمدن مسیح را پیشگویی کردند اشاره می خود دربارة مرپطرس به نظریات   -۶

خواند که  پطرس ایشان را به ـــــــــــــــــــ فرا می  ۱۹میرد. سپس در آیة کشد و می آید، رنج و عذاب می مسیح می 

 ــــــــــــــ پاک شود. ـــــــــــــــــــ شما را ــــــــــــــــــــــــ شاید ــــــــ

کند که آنها وارثان عهدی هستند که خدا با پدرشان ابراهیم بست »و در شما  پطرس به آنها یادآوری می  ۲۵در آیة  - ۷

 ــــــــــــــــــــــ .« ـــــــــــــــــــــــــــــ تمام ــــــــــــــــــــــــــ در ـــــــــــــــــــ باشد  

گوید کسی که خدا ـــــــــــــــــــــــــ . او ابتدا به اسرائیل فرستاده شد تا شما  سپس پطرس از عیسی سخن می  - ۸

های  توسط ـــــــــــــــــــــــــ برکت یابید ـــــــــــــــــــــــــ همة شما ـــــــــــــــــ )توبه کنید( از راه 

 (. ۲۶آلود خود )آیة گناه 
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 درس سوم

 هیچ نام دیگری 
 سواد، عادی و با عیسیبی -۴اعمال 

 

 ۳بررسی اجمالی درس 

 بررسی 

 مقدمه 

 ۴: اعمال ۳درس 

 ۲۸      پطرس و یوحنا دستگیر شدند   •

 ۲۹       نجات در هیچکس دیگر  •

 ۳۲          ها بازتاب  •

 ۳۴      ۲۲- ۱۲:  ۵تعلیم: اول قرنتیان  •

 ۳۵       در حضور سنهدرین  •

 ۳۶          آزاد شد  •

 ۳۷          دعا  •
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 مقدمه

زده به شهادت شجاعانة  کننده بود که آنها را دستگیر کردند. حیرت پیام پطرس و یوحنا برای بعضی از افراد به قدری ناراحت 

دهیم. آیا آنها  آنها در مقابل همان کسانی که عیسی را دستگیر کرده و پس از محاکمة دروغین مصلوب نمودند، گوش فرا می 

القدس پر گشتند، و دربارة  ید آنها از روحگوشوند؟ آیا در صحبت کردن تردید داشتند؟ لوقا می نیز به همان سرنوشت دچار می 

  آنچه که روی داده بود گفتند؛ بخصوص دربارة اینکه در نام عیسی مرد افلیج شفا یافت و راه رفت.

العمل افرادی  نیده بودند بگویند؟ عکس آیا با ترس و هراس صحبت کردند؟ آیا تردید داشتند که دربارة آنچه دیده بودند و یا ش

دادند چه بود؟ شورای سنهدرین چه چیزی در آنها مشاهده کرد؟ زمانی که صحبت کردن و تعلیم دادن  که به آنها گوش می 

 دربارة نام عیسی ممنوع شده بود، پاسخ آنها چه بود؟  

شنوید در حالیکه امتیاز  نید که سرگذشت آنها را می وقتی که آزاد شدند نزد دوستان رفته و واقعه را گزارش دادند. تصور ک

شان را در نظر آورید  ای در سکوت با ایشان دعا کنید. تمام دعای بزرگی از شاهد عیسی بودن به دست آورده بودند. حال لحظه 

خداوند و کسی  علیه  کنند که حکام مردم به ضد آنها نجنگیدند، بلکه برو به دقت گوش کنید که در حضور خدا اعتراف می 

 که او مسح کرده بود، یعنی عیسی، مقابله کردند.  
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 ۳درس 

 ۱بخش 

پطرس در پیام خود از گفتار پیامبرانی مانند موسی، سموئیل و ابراهیم استفاده نمود تا آمدن مسیح، ماشیح موعود را  مقدمه: 

خیزاند. پیغام پطرس به خوبی پیش رفت تا جایی که دربارة  پیشگویی کند و نیز پیشگویی نماید که خدا او را از مردگان بر می 

 ان، گروهی از یهودیان بودند که به قیام پس از مرگ عقیده نداشتند.  قیام ماشیح از مردگان سخن گفت. صدوقی

 

 را بخوانید.  ۲۲-۱: ۴اعمال تکلیف: 

 

 تمرین:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱چه کسی نزد پطرس و یوحنا آمد زمانی که در حال صحبت کردن بودند؟ )آیة    - ۱  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲چه چیزی آنها را به شدت بر انگیخت؟ )آیة    -۲  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳با پطرس و یوحنا چه کار کردند؟ )آیة    -۳  (ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴اتفاقی رخ داد؟ )آیة    علیرغم دستگیری آنها چه   -۴  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶-۵آیات  پطرس و یوحنا روز بعد در حضور چه کسی ایستادند؟ )   -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آیند؟ آیا بعضی از این اسامی از محاکمة عیسی، آشنا به نظر نمی 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷خواستند بدانند؟ )آیة  زی را می این افراد چه چی  - ۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهید بدانید چرا نیکویی به مرد افلیج صورت گرفت و  (. و گفت اگر می۸ة پطرس پر از ـــــــــــــــــــ بود )آی -۷

 ( این توسط  ۱۰زدند چه گفت؟ )آیة پرسید که چطور او شفا یافت، پس این را بدانید ... پطرس به آنهایی که به او اتهام می می
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ـــــــــــــــــــــــــ صورت گرفت ــــــــــــــــــــــ از ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ از ناصره،  

کسی که شما ــــــــــــــــــــــــ کسی که خدا ـــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــ ، که این مرد  

 ـــــــــــــ بایستد.  تواند جلوی شما ـــــــــــــمی

کند که در ــــــــــــــــــــــــــــ وجود دارد که در هیچکس دیگر نیست. در ادامة  پطرس اعالم می  ۱۲در آیة  - ۸

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحبتش چه می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳دادگاه در پطرس و یوحنا چه چیزی مشاهده کرد؟ )آیة    - ۹

 مبهوت کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه چیزی در مورد این دو نفر آنها را    - ۱۰

 دیگر به چه چیزی پی بردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ۱۱

توانستند بگویند؟ بنابراین آنها را از دادگاه  چیزی می  مرد افلیج که شفا یافته بود در کنار پطرس و یوحنا ایستاده بود. چه  - ۱۲

 (. ۱۵)سنهدرین( بیرون کردند و آنها با هم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۶برای چه نگران بودند؟ )آیة    -۱۳  (ـ 

 چه مشکلی وجود داشت؟   - ۱۴

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷راه حل آنها چه بود؟ )آیة    - ۱۵  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــ۱۸ا را به دادگاه احضار کردند. چه دستوری به آنها دادند؟ )آیة  هیئت سنهدرین پطرس و یوحن  -۱۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰در آیة    پاسخ پطرس و یوحنا در مورد دستور آنها چه بود؟ )بخصوص  - ۱۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  ۲۱دادگاه آنها را دوباره تهدید نمود و ـــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة   - ۱۸

 به چه چیزی نتوانستند پی ببرند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۱۹
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ــــــــــــــــــــــچه چیزی برای   -۲۰  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشان مشکل به وجود آورد؟ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲شود؟ )آیة  دربارة مرد فلج که شفا یافته بود چه چیزی گفته می   -۲۱  (ـ 

 

شماری به  های بی کند. مردم راه ست که عمیقا با جامعة مدرن کنونی صحبت می ایآیه  ۱۲: ۴اعمال به خاطر بسپارید: 

کنند که با نیکوکاری خودشان نجات دارند.  یابند. بعضی تصور می اند که عقیده دارند از این طریق نجات می وجود آورده

کند که طبق  حقیقت را اعالم می  ۱۲: ۴شود، اعمال می کنند که موجب رستگاری آنها صرفنظر از آنچه که افراد تصور می 

ــــــــــــــــخداوند می آنچه که   ـــــــــــــــــــــــ وجود ندارد، زیرا هیچ چیز دیگریـ   گوید، »در هیچ نام دیگریـ 

 ــــــــــــ بشویم.«ها داده شده است که از طریق آن بایستی ـــــــــــتحت ــــــــــــــــــــــــ در میان انسان 

های گوناگون  های یادداشت خود بنویسید. در پشت کارت، راه ما فقط در نام عیسی نجات داریم! این قسمت را روی کارت 

یابند، بنویسید. به خاطر داشته باشید که نجات فقط از طریق عیسی  اید که عقیده دارند نجات می دیگری را که از مردم شنیده 

 میسر است.  
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 ۲بخش 

 بازتاب:  

گیریم که تنها چند هفته پیش بود که عیسی توسط همین رهبران مذهبی که پطرس و یوحنا را  وقتی که در نظر می  - ۱

رسد. پطرس با  دستگیر کردند، مصلوب شد، دستگیری پطرس و یوحنا خیلی بیشتر از یک داستان بسیار جالب به نظر می 

، موعظه کرد. مرد افلیجی که  آمدند آنچه رخ داده بود متحیر بودند و بعدازظهر آن روز به معبد می شهامت برای افرادی که از 

کرد و مورد توجه همه قرار  پرید و خدا را شکر می باال و پایین می رفت. شفا یافته بود، نه تنها که شفا یافته بود بلکه راه می 

ساکت و آرام کنند، بلکه به این صورت موقعیتی به دست آوردند که دربارة عیسای  گرفته بود. پطرس و یوحنا سعی نکردند او را  

شان او را رد کرده، انکار نمودند و کشتند اما خداوند او را از مرگ برخیزانید. پطرس  ناصری صحبت کنند؛ عیسی که رهبران 

 کامال شفا یافت.  تاکید نمود که ایمان بود که از جانب عیسی آمد و اینکه در نام عیسی این مرد 

ها پطرس و یوحنا را دستگیر  ( و صدوقی ۵۲: ۲۲رفت تا اینکه کاهنان، رئیس گارد معبد )لوقا همه چیز به خوبی پیش می  -۲

کردند. به  دادند و رستاخیز از مرگ را در عیسی اعالم می نمودند. چرا آنها را دستگیر کردند؟ پطرس و یوحنا به مردم تعلیم می

ه همین گروه از مردم که بالفاصله پس از آنکه عیسی از مرگ قیام کرد، آنهایی بودند به طور مخفیانه به  خاطر آورید ک

سازی کرده و به همه بگویند هنگامی که نگهبانان در خواب بودند، شاگردان عیسی بدن  نگهبانان قبر پولی پرداختند تا شایعه 

 ها به رستاخیز عقیده نداشتند.  اشته باشید که صدوقی و همچنین به خاطر د (.۱۳: ۲۸اند )متی او را برده

  ۳۷و  ۳۲: ۲کرد و در اعمال کند. پطرس دربارة چه موعظه می العمل ایجاد می قیام عیسی از مرگ در بین مردم عکس  - ۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس   ـــــــــــــالعمل مردم چه بود؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  چه بود؟  ۲:  ۴العمل در اعمال  کرد؟ و عکس ای می پطرس چه موعظه  ۱۵:  ۳در اعمال    - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شود:  گفته می  ۹: ۱۰دهد. در رومیان مقدس دربارة رستاخیز عیسی از مرگ به ما تعلیم می کتابهای کاربردی: پرسش 

ـــــــــــــــــــــــ هست ـــــــــــــــــــــــ ، و  »اگر شما ــــــــــــــــــــــ با خودتان، که 

 ـــــــــــــــــــــــ در شما ــــــــــــــــــــــــ که خدا ـــــــــــــــــــــ او را از ــــــــــــــــــــــــ
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 شما ـــــــــــــــــــــــــــ خواهید شد.« 

 چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ شما دربارة این تعلیم    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 که واقع خواهد شد چه معنی و مفهومی دارد؟  رستاخیز عیسی در زندگی کنونی شما و در رستاخیز خود شما   -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باید اعتراف کنیم که در دنیای ما بسیاری از مردم به رستاخیز، و بدون شک به رستاخیز عیسی عقیده ندارند و در  تعلیم: 

کند که اگر عیسی از مرگ برنخاسته بود، به چه  نتیجه امیدی به آیندة خود ندارند. پولس رسول در این زمینه صحبت می 

 را بخوانید.  ۲۲-۱۲: ۱۵نتیان  آمد؟ اول قرصورتی در می 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳گوید؟ )آیة  اگر رستاخیزی وجود نداشت، پس دربارة مسیح چه می   - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴گوید؟ )آیة  در این صورت پولس رسول دربارة موعظة خود و ایمان ما چه می   - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴گوید؟ )آیة  ازد. رستاخیز دربارة ما چه می پردتر به بحث می پولس عمیق   - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی دربارة ایمان ما چه   ۱۷و  ۱۶طبق آیات   - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ ـــــــــــــــــــــند. برای آنها چه می کاند صحبت می پولس دربارة آن کسانی که پیش از این مرده   ۱۸در آیة    - ۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس برای ما چه  دارد که اگر باور داشته باشیم که مسیح فقط برای این زندگی و حیات است، در پایان پولس اظهار می  -۶

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹شود؟ )آیة می
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نویسد  اش می شود! حقیقتی که پولس درباره با یک کلمة کوچک و پر معنی ــــــــــــــــــــــــ شروع می  ۲۰آیة  -۷

ـــــــــــــــــــــــــ شده است. ـــــــــــــــــــــــــــ از... ـــــــــــــــــــــــ زیرا  چیست؟ »اما در واقع  

ــــــــــــــــــــــــ توسط انسان   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، همچنین رستاخیزـ  همانطور که توسط انسان آمدـ 

ــــــ تمام ــــــــــــــــــــــــ ، بنابراین همینطور در  آمده است. زیرا چنانکه در ــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ همه خواهند ـــــــــــــــــــــــــ شد.« 
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 ۳بخش 

 اند برگردیم.  یابد( بگذارید به دادگاهی که پطرس و یوحنا در حضور هیئت سنهدرین محکوم شده )ادامه می بازتاب: 

نماید که کلیة جریانات را در نظر بگیریم. اشخاصی که پطرس و یوحنا با آنها روبرو شدند، از جمله  به ما کمک می   ۱۳آیة    -۱

دانستند و در حافظه داشتند. ایشان  آمدند، شریعت را می هد عتیق به شمار می کرده و عالم بودند و از دانشمندان عافراد تحصیل 

کردند.  آنها به مقام و رتبة خویش افتخار می چند قانون از خود به شریعت افزودند تا بیشتر از دیگران به دینداری شهرت یابند.  

داشتند. حال در مقابل آنها دو نفر ایستاده بودند که   زیرا خود را تحت قانون شریعت داشته و موارد قانون را نیز با خود همراه 

بینید پطرس که از  می  ۸در آیة کننده بود. ای از خود نشان بودند که قابل توجه هیئت نظارت العادهشهامت و شجاعت فوق 

نها ترسی نداشت. به  کند. او از مقام و منزلت و یا دانش آالقدس پر بود، با شجاعت اظهارات عمیق و پر معنایی بیان می روح

(.  ۸: ۱داشت و ایمان داشت شهادت داد. او »شاهدین« بود به همان صورت که عیسی او را اعالم کرده بود )اعمال آنچه می 

ــــــــــــــــــآمد، زیرا متهم چنین شهامتی از منبع دیگری می  ــــــــــــــــــــ ،ـ   کنندگان دریافتند که آنها مردانـ 

سواد( و عادی )معمولی( کلمات تحقیرآمیزی بودند که در توصیف پطرس و یوحنا به  نکرده )بی تحصیل (. ۱۳: ۴مال بودند )اع

 کار بردند.  

ـــــــــــــــــــ   -۲ مسئلة بعدی که حضار دادگاه را متحیر ساخت این بود که پی بردند این دو نفر یعنی پطرس و یوحنا باـ 

در حیاط دادگاه گرم  شناخت؟ زنی بود که هنگامی که پطرس خود را کنار آتش کسی آنها را می  (. چه۱۳اند )آیة به سر برده 

آیا مِلِکس بود که پطرس گوش او را برید؟ آیا نگهبان معبد بود  کرد شناخت که پطرس ناچار شد خداوند خود را انکار کند؟  می

دانیم که نه آن  می و در آن لحظه پطرس و یوحنا آنجا بودند؟  یا رئیس کاهنان یا فریسیانی که عیسی را در باغ دستگیر کردند  

دانیم چه کسی این دو نفر را  زن که در حیاط دادگاه بود و نه کسی که گوشش بریده شد در دادگاه حضور داشتند و نمی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .«دانیم که دربارة آنها چه گفتند: »این مردان شناخت، اما می 

 

اند، همان چیزی را گفتند که دربارة پطرس و یوحنا گفتند، که آنها »با  وقتی که مردم با شما روبرو شده پرسش کاربردی: 

 ـــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند؟« شما چه فکر می عیسی بوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )ادامه(:  ها بازتاب

 دانستند با پیروان عیسی چه کار کنند. »با این مردان چه  بار دیگر شورای سنهدرین و تمام کسانی که گرد آمده بودند نمی   -۱
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دانستند که با عیسی چه کنند. بنابراین چندین بار او را به  که پیش از این در محاکمة عیسی، نمی کار کنیم؟« به یاد آورید 

افراد مختلف سپردند. او را نزد حنا و قیافا آوردند، سپس به پیالطوس سپردند، بعد از آن به نزد هر دو فرستادند و باز به سوی  

کردند؟ مشکل چه بود؟  پیالطوس برگردانند و در نهایت به دست مردم سپردند. آیا همین کار را در مورد پطرس و یوحنا می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــ۱۶و    ۱۴)آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر راجع به معجزه را از همه مخفی کنند. پس از آن تصور کردند  توانند خبآمیز است. فکر کردند که می این تقریبا شوخی  -۲

توانند متوقف نمایند. بنابراین، به  به آنها که دیگر دربارة این نام صحبتی نکنند، می که صحبت دربارة نام عیسی را با اخطار 

و شجاعت پطرس و یوحنا آشکار    پطرس و یوحنا دستور دادند که هیچگونه صحبت یا تعلیمی در نام او نکنند. بار دیگر شهامت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ۲۰شد. آنها چه پاسخی دادند؟ )آیة  

 

 های کاربردی:پرسش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردید؟  اگر شما جای پطرس و یوحنا بودید، دیگر صحبت نمی   -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عیسی« را از پخش شدن بیشتر  ای کشیدند که با شما چه کار کنند، زیرا نیاز داشتند این »موضوع آیا دیگران هرگز نقشه   -۲

 باز دارند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اید، وادار به سکوت کرده است؟دارد؟ آیا چیزی شما را در مورد آنچه دیده و شنیده چه عاملی شما را به سکوت وا می  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

دهد، رها کنیم. پطرس و یوحنا  توانستیم این داستان را بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که پس از آن روی می ما نمی مقدمه: 

ا تصمیم بگیرد. و این به سبب آن بود که تمام مردم خدا را برای آنچه  آزاد شدند زیرا دادگاه نتوانست در مورد مجازات آنه

 پس پطرس و یوحنا کجا رفتند؟ و چه بر سرشان آمد؟    (.۲۲-۲۱:  ۴کردند )اعمال روی داده بود شکر می 

 

 را مطالعه نمایید.   ۴۱- ۲۳: ۴اعمال تکلیف: 

 

 تمرین:

کردند و تمام آنچه را که از کاهنان و رهبران  ــــــــــــــــــــــــــ باز می بینیم که پطرس و یوحنا به  می   ۲۳در آیة    - ۱

 شنیده بودند برای آنها ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴پاسخ افرادی که تمام این گزارش را شنیدند چه بود؟ )آیة    -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اول گزارش شنیده شد و سپس به دعا پرداختند.  -۳

 ـــــــــــــــالف. آنها خالق خود را رسما اعتراف کردند: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۲۶شناختند که شکنجه بر خالف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  او را می ب. آنها از جد خود داوود  

آنها به خاطر آوردند که از طریق آنهایی که بر ضد عیسی توطئه چیدند، چه اتفاقی رخ داد. چه چیزی را تشخیص دادند؟  پ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۲۸)آیة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۰و    ۲۹دعای آنها در آیة    -۴  برای چه بود؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که پس از آنکه دعا کردند چه اتفاقی  عادی نشان داد. گفته می  غیر ر خود را در میان ایشان به نحوی خداوند حضو -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۱رخ داد؟ )آیة    (ـ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کاربرد:

 چه چیزی را باید گزارش دهم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا چه کسی باید گزارشم را در میان بگذارم؟    -۲

 چه کسی دربارة گزارشم باید با من دعا کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۳

 ورد ماموریت خداوند چیست؟ ــــــــــــــــــداریم، دعای ما در مزمانی که قومی برای ماموریت خداوند به جلو بر می   - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از طریق دهان   القدستپدر آسمانی، تو زمین و آسمان و دریا و هر آنچه که در آنهاست به وجود آوردی. تو توسط روحدعا: 

از طریق کالمت نشان دادی که شکنجه بر علیه عیسی، بر علیه خدا  خادم خود، نویسندگان مقدس تمام آیات، سخن گفتی. 

قدرت و ارادة تو  شدة تو عیسی، توطئه چیدند، اما آنچه را که  قدوس مسح شدة او بود. مردم بر علیه خادم  و بر علیه فرزند مسح 

، انجام دادند. اکنون خداوندا تهدیدهای آنها را در نظر آور و به من که خادم تو هستم توانایی بده تا  از قبل تعیین کرده بود 

دربارة کالم تو با شجاعت صحبت کنم. دست شفای خود را به سوی ما دراز کن و عالمات و معجزات خود را از طریق خادم  

 مقدس خود عیسی آشکار بساز. 

 

شته شد، نمونة دعایی است که در آن کالم خدا را به کار ببریم و آن را در دعا به سوی او بر  دعایی که برای شما نو تعلیم: 

گردانیم. این دعا در کلیسای اولیه مورد استفاده بود. زمانی که پطرس و یوحنا به سوی یاران خود برگشتند، این دعا را  می

دا را به عنوان قدرت مافوق و خالق تمام دنیا اعتراف کرده  رود. آنها خهمین کلمات در زندگی ما به کار می انجام دادند. 

داوود دربارة شکنجه گفت که بر  القدس در دهان جدشان داوود آمد به یاد آوردند. پذیرفتند. آنها کلماتی را که از طریق روح 

ایشان اعمال آنهایی را که بر علیه عیسی توطئه چیدند به یاد آورد که این  علیه عیسی، تنها فرزند مسح شده و ماشیح بود. 

کنند. دعای آنها این بود که بتوانند با شجاعت بسیار سخن بگویند  افراد همان مردمی هستند که حال بر علیه آنها توطئه می 
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هایی  ها و نشانه ده، معجزات و عالمات، آیه و از خداوند درخواست کردند که خداوند دست شفابخش و اعجازآفرین خود را دراز کر

 از طریق نام عیسی انجام دهد.  

تا با جرئت    کنیم که این دعا را دعای روزانة خود بسازید و از خدا درخواست کنید که به شما توانایی ببخشدشما را تشویق می 

آسای خود را به سوی ما دراز  و شهامت صحبت کنید و از او بخواهید به هر طریقی که ارادة اوست، دست شفابخش و معجزه 

 انگیز خود را در نام مقدس خادم خود عیسی انجام دهد.  کرده و شفا و معجزات و کارهای حیرت 
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 درس چهارم

 برو، بایست، و صحبت کن
 اطاعت با شهامت – ۵و  ۴هایی از کتاب اعمال فصل داستان

 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 بررسی 

 مقدمه 

 ۵و  ۴: اعمال فصل  ۴درس 

 ۴۱       اتحاد کلیسای اولیه  •

 ۴۲        حنانیا و سفیره  •

 ۴۴      عادات دیگری از کلیسای اولیه  •

 ۴۶        دستگیری دوباره! •

 ۴۷       شاهدان در حیاط معبد  •

 ۴۸        در حضور شورا  •
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 مقدمه

شان منعکس شده بود.  کنیم. اتحاد آنها در شیوة زندگی در درس چهارم، اتحاد بین ایمانداران کلیسای اولیه را مشاهده می

ایشان به اموری توجه  دهد که تا چه حد مشتاق بودند که یک دل و با یکدیگر همفکر باشند. اعمال فصل چهار نشان می 

را    ۳۷- ۳۲کردند. هنگامی که آیات و با یکدیگر به صورت اجتماعی زندگی می داشتند که برای زندگی و بهبودی همگان بود 

دهد و خود را به  چگونه اتحاد بین ایمانداران را به طور نمونه نشان می  ۲۱کنید به این بیندیشید که کلیسای قرن مطالعه می 

 سازد.  عنوان اجتماع شاهدان آشکار می 

شد؟ چه ضرورتی داشت؟ چه مشکلی برای اجتماعی که تازه سعی داشت که به صورت  چرا با حنانیا و سفیره با خشونت رفتار 

دهنده کلیسای اولیه را مورد تهدید و  آوردند؟ چگونه اعمال و رفتاری چنین فریب »شاهدان من« زندگی کند به وجود می 

 داد؟نابودی قرار می 

گیرند؟« رسوالن دوباره دستگیر شدند و در حضور شورا و هیئت حاکمان قرار  »آیا آنها هرگز درس می و ناگزیریم که بپرسیم 

گرفتند. بله، در خفا به سر بردن امنیت بیشتری داشت تا اینکه شجاعانه در حیاط معبد صحبت کنند. سخنان عیسی را به یاد  

ید، باید خود را انکار نموده و صلیب خود را برداشته و به این  آآوریم که در حضور شاگردانش گفت: »کسی که به دنبال می می

بیاید. زیرا هر کس که زندگی خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد، اما هر کس که زندگی خود را برای من از دست  

 (.  ۲۵-۲۴: ۱۶بدهد، آن را خواهد یافت« )متی  
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 ۴درس 

 ۱بخش 

پیش از آنکه  ذکر شده بود پی بردیم.   ۴۷- ۴۲:  ۲به بعضی از عادات کلیسای اولیه که در اعمال  ۱بخش   ۲در درس  مقدمه: 

های بیشتری از کتاب اعمال بپردازیم، لوقا از چند عادت دیگر که در کلیسای اولیه در بین ایماندارانی که با هم به  به داستان 

 ان رفته در خود پرورش داده بودند. کرده و به آسموان شاهدان خدای قیامگوید که ایشان به عن بردند، سخن می سر می 

 

 را بخوانید.    ۳۶- ۳۲: ۴اعمال تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشود؟  دربارة ایمانداران چه گفته می   ۳۲در آیة    -۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۲  چگونه این اتحاد در قلب و فکر خود را نشان داد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتگو دربارة رستاخیز مشکالتی برای رهبران مذهبی ایجاد کرد که در نتیجه پطرس و یوحنا دستگیر شدند در حالیکه به   - ۳

 ـــــــــ گوید؟  از چه سخن می   ۳۳(. آیة  ۱۸:  ۴آنها اخطار داده شده بود که دربارة نام عیسی تعلیم و یا صحبتی نکنند )اعمال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود با چنان ــــــــــــــــــــــــــــــکه آنها به شهادت خود دربارة رستاخیز عیسی ادامه دادند، بلکه گفته می نه تنها  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ انجام دادند! 

 به رهبران مذهبی چه گفته بودند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۰در آیة    - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آنها به گفتة خودشان عمل کردند!

 (. ۳۳حضور خداوند در آنجا بود. ــــــــــــــــــــــــــــــــ او شامل حال همة آنها شد )آیة  -۵
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شان داشتند آموختیم. همچنین آموختیم که  ی که در کلیسای اولیه بود و سخاوتی که در خرج کردن دارایی دربارة اتحاد -۶

دربارة   ۳۵و  ۳۴به شهادت خود در مورد رستاخیز عیسی از مرگ ادامه دادند. فیض خداوند شامل حال همة آنها بود. آیات 

 گویند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن باره چه می کند. در ایخصوصیات و عادات کلیسای اولیه بیشتر گفتگو می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــشود. این شخص چه کسی بود؟ ــــــای از شخص بخصوصی ذکر می نمونه   ۳۷-۳۶سپس در آیة    -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه چیزی دربارة او گفته شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کاربرد:

بود؟ اغلب نبرد و جدایی در میان قوم خدا وجود دارد. اتحاد بسیار جذاب و  اتحاد و یکدلی در بین ایمانداران چگونه می  -۱

نفاق بسیار زشت و نامطلوب. تجربة شما از اتحاد چگونه بوده است؟ چه چیز جالبی در میان آنان که همفکر  زیباست و جدایی و  

 شود؛ در نظر آورید: اید؟ رفتاری که باعث اتحاد در موارد زیر می و یکدل هستند یافته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ازدواج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب. خانوادهـ 

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. دفتر کار/محل کارـ 

 کلیسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. 

به اشخاص نیازمندی که در مشارکت  ه با اموالش بخصوص  توانید در مکانی که زندگی کنید بارنابا باشید؛ کسی کچگونه می   -۲

 نمود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبودند، آنها را پشتیبانی و تشویق می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

ل و همفکر  که داستان حنانیا و سفیره است را بخوانید. بارنابا که نمونة کسی بود که با ایمانداران یکد  ۱۱-۱:  ۵اعمال  تکلیف:  

 و دروغ را با ایمانداران برگزیدند.  بود. داستان بعدی، نمونة زوجی است که راه خدعه

 

 تمرین:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۱حنانیا و سفیره چه کردند؟ )آیة    -۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲حنانیا با پول چه کرد؟ )آیة    -۲  (ـ 

 ( ـــــــــــ۳- ۲دانست؟ )آیة  بقیة آن به رسوالن چه می   سفیره دربارة فروش امالک و نگه داشتن بخشی از پول و دادن  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواهد که مسئولیت آنچه را که انجام داده است به عهده گیرد.  ، پطرس از حنانیا می ۳در آیة   -۴

ــــــــــــــــالف.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کسی قلب او را پر کرده بود؟ـ 

 ب. با پر شدن قلبش سبب شد که چه کار کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. او عالوه بر آنکه دروغ گفت، چه کار دیگری انجام داد؟ـ 

پطرس او را متهم نکرد که صاحب زمین بود. او را متهم نکرد که پول حاصل از فروش زمین را در اختیار گرفت. دربارة   -۵

چه سبب شد که پطرس بگوید: »چرا این کار نیکو را در ـــــــــــــــــــــــــــــ خود تغییر دادی؟ تو  چه دروغ گفت؟  

ــــــــــــــــــــــ )آیة  ای، امــــــــــــــــــــــــــ نکرده ــــــــــــــــــــــــــ۴اـ   (. حنانیا چه کار کرد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۵چه اتفاقی برای حنانیا روی داد؟ )آیة    - ۶

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵برای همة آنهایی که دربارة او شنیدند چه اتفاقی افتاد؟ )آیة    -۷

 ( ـــــــــــــــــــــــــــ۷اد؟ )آیة  (. سر ساعت بعد از آن چه اتفاقی افت۶)آیة  جسد حنانیا را بیرون برده دفن کردند    -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸پطرس از او چه پرسید؟ )آیة    -۹

 و زن پاسخ داد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۱۰
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 سپس پطرس از او پرسید: »چرا شما دو نفر با هم توافق کردید که ــــــــــــــــــــــــــــ به روح خدا؟«  - ۱۱

 زن چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپس از آن به این  - ۱۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ۱۰در آن لحظه )آیة    - ۱۳    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰سپس مرد جوان )آیة    (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱گویند؟ )آیة  دربارة کلیسا و مردمی که از این واقعه را شنیدند چه می   - ۱۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این نخستین داستانی است که دربارة وقوع چنین گناهی در کلیسای اولیه ثبت شده است. حنانیا و سفیره با آگاهی  بازتاب: 

وغ گفتند. آنها وانمود کردند که تمام پولی را که از فروش زمین خود به دست آورده بودند به  و از روی عمد به کلیسا و خدا در 

 رسد که مردن مجازات سنگینی است.  رسوالن دادند که به نیازمندان بدهند. به نظر می 

 ـــــــــــــــــــــــدر نظر آورید که چرا به این حد مهم بود که باید با گناه به این شدت مجازات شود ـــــــــــــ  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــگناه دروغ و خدعه تا به این حد برای کلیسا خطرناک و نابودکننده کرد؟  چه چیز  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ای داشته باشم. هرچند که  خداوندا، من نیز مانند حنانیا و سفیره به گناه تمایل دارم. من نیز مایلم ظاهر خوب و پسندیدهدعا:  

خواهم تاثیر خوبی بر دیگران بگذارم. حتی اگر الزم باشد  دانم در وجودم هیچ نیکویی نیست. حتی باید اعتراف کنم که میمی

بخشی.  ش. به من توانایی بده تا بفهمم و باور کنم که فقط تو به من سالمت و نیکویی می که دروغ بگویم. خداوندا مرا ببخ 

کنی و روح راستی را در من  سازی. تنها تو هستی که قلبی پاک عطا می ام پاک می تنها تویی که مرا از تمام گناهان مخفی 

ام پدر آسمانی دارم تا با شهامت و اطمینان در حضور خدا  ریزی. به من توانایی ببخش تا باور کنم که فقط به نیکویی تو نیاز  می

 قرار گیرم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 آموزیم.  دربارة عادات و رفتاری که در کلیسای اولیه بنا شده بود بیشتر می   ۱۶- ۱۲: ۵در اعمال تعلیم:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگفته می   ۱۲در آیة    -۱  شود که رسوالن:ـ 

شود که ایمانداران عادت داشتند که ـــــــــــــــــــــــــ اما از جانب مردم مورد احترام  گفته می   ۱۳ر آیة  همچنین د   - ۲

 توان تصور کرد که مردم دربارة آنچه بر حنانیا و سفیره اتفاق افتاد شنیده بودند.  بسیار قرار گرفتند. می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید که ــــــــــــــــــــــــــــــمی   ۱۴آیة    - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــبه ما چه می   ۱۵خوانیم. آیة  پس از آن مطلبی جدید می   -۴  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــهای تاریکی قرار گرفته بودند نزد رسوالن آوردند و  مریضان و کسانی را که مورد شکنجة روح   -۵

 (. ۱۶ــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  

 در مورد شفای بیماران، دربارة عادات کلیسا چه آموختید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوانیم که جمعیت همچنین از شهرهای اطراف اورشلیم جمع شده بودند، در این جا چه چیزی را مشاهده  می  ۱۶در آیة  - ۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنیم؟ ــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــبینیم که مشکلی در حال وقوع است. کاه در داستان بعدی می مقدمه:    ن اعظم و تمام افرادی که با او بودند ازـ 

خوانیم که پطرس از ــــــــــــــــــــــ پر  به طور مثال، می  ۳۱و آیة  ۸: ۴در اعمال آید؟ پر شدند. جالب به نظر نمی 

پر شدند با شهامت دربارة  شد. افرادی که حسادت داشتند، رسوالن را دستگیر کردند که صحبت نکنند و آنهایی که از روح 

 کالم خدا صحبت کردند! 

 

 را بخوانید.   ۴۲- ۱۷: ۵اعمال تکلیف: 
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 تمرین:

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰- ۱۹ی افتاد؟ )آیات  رسوالن را دستگیر و زندانی نمودند. در طول شب چه اتفاق  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱رسوالن چه کار کردند؟ )آیة    - ۲  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱در این صحن، چه کسانی دور هم جمع شده بودند؟ )آیة    - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۲۲کسانی را که نزد رسوالن فرستادند. ماموران چه چیزی یافتند؟ )آیة    -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳ماموران چه گزارشی دادند؟ )آیة    -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴العملی داشتند؟ )آیة  رهبران مذهبی چه عکس   - ۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۲۳از دیدگاه انسانی زندان کامال بسته بود و نگهبانان دم در زندان بودند. اما وقتی که درها باز شد، کسی در زندان نبود )آیة  

چه اتفاقی افتاده است. شخصی آمد و گزارش داد که رسوالنی که دستگیر شده بودند در   همه گیج و سردرگم بودند که -۷

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۵تر کرد. رسوالن کجا بودند؟ )آیة  جایی یافت شدند. و این مسئله را پیچیده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسوالن چه کار می   -۸

 ــــــــــــــــــــــــشود؟ ـدربارة دستگیری آنها چه گفته می   ۲۶پس، کاپیتان و دستیارانش رسوالن آوردند. در آیة    -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 بازتاب:

رسد که حاال این افراد مذهبی از مردم  رسد. آیا واقعا اینطور است؟ به نظر می وقایع به قدری عجیب و غریب به نظر می  - ۱

 شود؟ وحشت دارند. آیا همیش به این صورت بوده است؟ در مراجع زیر چه گفته می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲:  ۲۲الف. لوقا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۸:  ۱۱ب. مرقس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۵-۴:  ۲۶پ. متی  

از نظر انسانی، رسوالن بایستی در هراس باشند زیرا آنها کسانی بودند که به دستور همان افرادی که عیسی را مصلوب   -۲

ور داده شد که »برو و در معبد بایست و با مردم دربارة این حیات نوین  کردند، به زندان افکنده شدند. در عوض، به آنها دست

بخشد.  بینیم که چگونه روح به آنها شجاعت می ( و آنها هم درست همین کار را کردند! بار دیگر می ۲۰:  ۵صحبت کن« )اعمال  

دهید؟ آیا این عده  را توضیح می  دهند. چگونه شجاعت و شهامت آنها گردند و به مردم تعلیم می صبح زود، به معبد باز می 

همان افرادی نبودند که در اطاق باالخانه در را به روی خود قفل کرده بودند زیرا او ــــــــــــــــــــــــ وحشت داشتند؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹:  ۲۰)یوحنا    ــــــــ( چه بر سر آنها آمده است؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  تمرین:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۲۸. اتهامات آنها چه بود؟ )آیة  ( ۲۷)آیة    رسوالن را به حضور شورا آوردند  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۹پطرس چه پاسخی داد؟ )آیة    - ۲  ـــــــــــــــــ(ـ 

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه چه مطلبی اشاره می   ۳۰دهد و باز در آیة  پطرس ادامه می   - ۳

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۱عیسی در اثر رستاخیزش، چه چیزی را فراهم کرد؟ )آیة    - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۲دهد؟ )آیة چه کسی به این امور شهادت می  -۵
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواستند که ــــــــــــــــــــ .شود که وقتی آنها این را شنیدند، ــــــــــــــــــــــــــــ شدند و می گفته می   -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغماالئیل چه کسی بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۷

 ــــــــــــــــــ  (۳۹-۳۵گوید؟ )آیات  دهد. با کلمات خودتان بنویسید که او چه می غماالئیل به دادگاه دالیلی ارائه می   -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. بعد از این آنها چه کردند؟  ۳۹یدند تصمیم گرفتند ـــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة اشخاصی که صحبت او را شن -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ۴۲-۴۱رسوالن چگونه پاسخ دادند؟ )آیات   - ۱۰

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ــــــ

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کاربرد:

ذاب بودند، اما خوشحال بودند و هرگز از تعلیمات خود و اعالم خبر خوش که عیسی، مسیح  ایشان در حالیکه در رنج و ع  -۱

تا  باشد، دست بر نداشتند. تا چه حد مایلم رنج ببرم، همانطور که رسوالن به خاطر انجیل در عذاب بودند؟ و همان ماشیح می 

 ــــــــــــــــــ  یرغم خطرات موجود ادامه دهم؟چه حد مایلم که همواره به تعلیم شجاعانه و اعالم خبر خوش عیسی، عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا عقیده دارم که فرشتة خدا مرا آزاد ساخته و دستور داده است که »برو، در حیاط معبد بایست و تمام پیام این زندگی   - ۲

 نوین را به مردم برسان؟« صحن معبدی که من بایستی در آن بایستم و دربارة عیسی صحبت کنم، چگونه جایی است؟  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسگزارم که رسوالنت را قدرت و شهامت بخشیدی که شاهدان تو باشند. آنها از تو اطاعت کردند.  خداوند عیسی، از تو سپدعا:  

آنها مشتاق بودند که دربارة آنچه دیدند و شنیدند صحبت کنند. از زندانی شدن، رنج بردن و یا شکنجه شدن نترسیدند بلکه از  

باشد که به  م تو را دربارة این زندگی نوین به مردم تعلیم دادند. تو فرمانبرداری کرده و بار دیگر در صحن معبد ایستاده و پیا

ام بر تو و محبت عظیم تو علیرغم تمام  باشد که با شهامت از تو اطاعت کنم تا زندگی تو وفادار باشم و در راه تو قدم بر دارم. 

   ام صحبت کنم.شنیده ام و به من شجاعت عطا کن تا دربارة آنچه از تو دیده مشکالت و خطرات گواهی دهد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس پنجم

 مردی سرشار از ایمان
 ؛ استفان شهید۸-۶اعمال 

 

 ۵بررسی اجمالی درس 

 بررسی 

 مقدمه 

 ۸-۶: اعمال ۵درس 

 ۵۲      دعوت استفان برای خدمت اجتماعی  •

 ۵۳       کنندگانش استفان و متهم  •

 ۵۶       یابد موعظة استفان ادامه می  •

 ۵۹        ها و کاربرد بازتاب  •

 ۶۲        فیلیپ و شمعون  •

 ۶۵        پطرس و شمعون  •
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 مقدمه

های اجتماعی بار سنگینی بر دوش کلیسای اولیه بود. رسوالن شرایط الزم برای خدمت در این زمینه را تعیین  نیازمندی 

نمودند. لیست ضروریات را با دقت در نظر گیرید. ضروریات را یادداشت کرده، سعی کنید پی ببرید که چرا آنچه را که انتخاب  

ها با هم شباهتی  دم الزم بود. چه شرایطی مورد نظر شما قرار دارد؟ آیا این لیست های مرکردند برای رسیدگی به نیازمندی

 دارند؟  

استفان انتخاب شد و خدمت او بسیار عالی بود اما به زودی مورد انتقاد دیگران قرار گرفت. تا چه حد ممکن بود ضدیت داشته  

جالب است که وقتی  آورید که شباهت به دادگاه استفان داشت؟ ای را به یاد می باشند که استفان را کنار بگذارند؟ چه محاکمه 

 از طرف شورا مورد مواخذه قرار گرفت، از این موقعیت برای شهادت دادن بر عیسای مسیح استفاده کرد. 

کند که »همیشه آماده باشید تا هرکس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید«  پطرس به ما یادآوری می 

کند. او تاریخ یهود را بررسی  کنندگان خود چگونه دفاع می (. با دقت گوش فرا دهید که استفان جلوی متهم۱۵:  ۳ول پطرس  )ا

تان تغییر نکرده است و همواره  نمود و شهادت خود را با این کلمات به اوج رساند که »شما مردم سرسخت، که قلب و گوش 

 این اتهام بزرگ، دستگیر شد و از اجتماع بیرون رانده و او را سنگسار نمودند.  کنید.« باالقدس مقاومت می در برابر روح 
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 ۵درس 

 ۱بخش 

در این داستان، کار کلیسا را مشاهده خواهیم کرد. مسیحیت فقط امری شخصی و تنها بودن با خداوند نیست.   مقدمه:

ریزد، از درون ما جاری  محبتی که خداوند به قلب ما می شوند.  مسیحیان بخشی از اجتماع، یعنی اجتماع ایمانداران محسوب می 

 کنید. مشاهده   ۶یسا را در اعمال فصل کند. کار کلاع عمل می رسد. کلیسا اینگونه در اجتم شده به نیازمندان می 

 

 را بخوانید.   ۷-۱: ۶اعمال تکلیف: 

 

 تمرین:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه مشکلی ایجاد شده بود؟    ۱طبق آیة    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تگو کردند. دوازده رسول، تمام شاگردان را دور هم جمع کردند و دربارة مشکل گف  -۲

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲الف. دوازده رسول عقیده داشتند که مسئولیت آنها چیست؟ )آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متفاوت آنهایی که بخشی از کلیسا بودند توجه کنید. رسوالن در کار و خدمت شبانی مشغول بودند که   به کار و یا خدمت 

رود، از این رو بایستی اشخاصی را که در خدمات  »خدمت کالم خدا« بود. کالم خدا دست در دست با کار اجتماعی می 

کنند« و هر دو اهمیت دارند. هر دو دعوت به خدمت  می   ها رسیدگیکنند بشناسند، یعنی افرادی که »به سفره اجتماعی کار می 

 برند.  هستند و هر کدام استعداد و توانایی مختلفی را به کار می 

(. به  ۳ب. به شاگردان مسئولیت داده شد که انتخاب کنند ـــــــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــــــ )آیة  

 ته شوند؟  چه دلیل این مردان بایستی شناخ

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 کردند و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ـ توجه می پ. رسوالن بایستی به ــــــــــــــــــــــــــــ
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شود. اولین کسی که انتخاب شد ـــــــــــــــــــــــــ بود. او را چگونه  شده ذکر می نام افراد انتخاب  ۵در آیة  - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصیف کردند؟  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ شود؟  چه گفته می   ۶این افراد به ــــــــــــــــــــــــــــــــ تحویل داده شدند. سپس در آیة    - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۷نتیجة عملی که انجام شد چه بود؟ )آیة  -۵

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــ

 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

انگاریم. در  اهمیت می گیریم و دعوت به کار خداوند را بی استعدادهایی را که در اختیار داریم کم می ما اغلب عطایا و  بازتاب:  

شود که کالم و رسیدگی کردن به دیگران به هر اندازه که باشد هر دو برای گسترش انجیل  این داستان، به روشنی ذکر می 

خواهد فراخوانی همه را به خدمت رشد داده و برای  اوند می ضروری است. و برای افزودن به تعداد شاگردان الزم است. خد 

 برد!رسیدن پادشاهی خود در روی زمین استفاده نماید. او ما را به عنوان شاهدان خود به کار می 

کردند نیاز به  زنانی که به زبان یونانی صحبت می باید ذکر کنیم که رسوالن نسبت به فرهنگ مردم بسیار حساس بودند. بیوه 

مک داشتند. رسوالن مردانی را که به زبان یونانی آشنایی داشتند برای آنها به خدمت گماشتند زیرا نسبت به زندگی و  ک

 دادند. شد، اهمیت می شان برآورده می فرهنگ افرادی که نیازمندی 

برد  دمت دیگران به کار می مان به طور موثر در خ پرسش: از این واقعیت که خدا هر یک از ما را با پشتوانة تربیتی و فرهنگی 

 آموزیم؟  چه می 

 

   کاربرد:

 کند که خدمت خود را برای دیگران در نظر گیرم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین امر چگونه به من کمک می  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کنم و عقیده دارم که من شاهد او هستم و او برای  گیرم؟ آیا فعاالنه زندگی می آیا من خدمتم را به عنوان کارم در نظر می   - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟  اش از من استفاده می گسترش و ادامة پادشاهی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنم:چه تغییراتی برای من ضروری است، وقتی که به موارد زیر فکر می  -۳

 در کارم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب. در اخالق و رفتارم؟ـ 

 هایم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها، عالقمندی پ. عطایا، استعدادها، توانایی 

 در روابطم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.  

 

به این بیندیشید که خدا از طریق استفان و دیگران چه  (.  ۷کنید )آیة  ای به نتایج عمل این شاگردان اولیه فکر  لحظه بازتاب:  

آنها بایستی افرادی   کردند.کرد؟ رهبران به سابقة کار و شخصیت پارسای کسانی که برای کار انتخاب شده بودند، نگاه می

 ن شهرت داشت.  باشند که به حکمت و پری روح مشهور بودند. بخصوص استفان شخصی بود که به پری روح و ایما

 

   کاربرد:

شناسند؟ دیگران دربارة شخصیت من  دانند؟ در همسایگی، در اداره، و جاهای دیگر مرا چگونه می مردم دربارة من چه می  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقدس هستم؟  چه نظری دارند؟ آیا عقیده دارند که من پر از ایمان و روح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د؟ یکی از تغییرات چه  خواهم خدا در من تغییراتی به وجود آورسازد، یا می آیا سابقة رفتار من شخصیت خدا را منعکس می   - ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی  تواند باشد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

 را بخوانید.   ۱۵-۸: ۶سرگذشت استفان ادامه دارد. اعمال تکلیف: 

 

 تمرین: 

 شود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگفته می آموزیم. دربارة او چه  خیلی بیشتر دربارة استفان می   ۸در آیة    - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱۰(. اما در آیة  ۹ــــــــ )آیة  جای تعجب نیست، بعضی ــــــــــــــــــــــــــ باال و با استفان ـــــــــــــــــ  -۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه گفته می   شود؟ـ 

 ــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــ۱۱فایده است، بعد چه کار کردند؟ )آیة  دریافتند بحث و مجادلة آنها بی هنگامی که    -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بکنید.   ۶۱- ۵۹:  ۲۶آید؟ نگاهی به متی آیا این بحث و گفتگوها آشنا به نظر می 

 ( ۱۲نتیجة شهادت دروغین چه بود؟ )آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۱۲الف. آیة 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۲آیة ب.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۱۳پ. آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد، از اموال بسیار مقدس یهودیان و  شریعت را که همچنین آیین موسی نامیده می مکان مقدس، یا معبد، و قانون یا توجه: 

 رفت.  رهبران مذهبی آنان به شمار می 

 (:  ۱۵خوانیم که آنانی که در شورای سنهندرین حضور داشتند صورت استفان را شناختند )آیة جالب است که می  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کند و حال کاهن اعظم از  ، استفان با سنهدرین که او را متهم به گناه کفرگویی کرده صحبت می ۵۳-۲: ۷در اعمال  مقدمه:  

برد که موقعیتی به دست آورده است که دربارة عیسی به  پی می(« استفان ۱پرسد: »آیا این اتهامات واقعیت دارد؟ )آیة او می 
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خالصة موعظة او توجه کنید و ببینید هنگامی که استفان تاریخ اسرائیل را از ابراهیم تا  کنندگان خود شهادت دهد. به متهم

ماست که نجات بخشد.  خدا، خدایی است در حال حرکت؛ خدای ما در جستجوی  کند، خدا چگونه در کار است.  عیسی بازگو می 

ای است که پیامبران را فرستاد، پسر خود را  خدای ما ابراهیم را به کنعان و موسی را به سرزمین موعود برد. او خدای فرستنده 

 این بررسی دورة گذشتة درس شما است! فرستد.  فرستاد و اکنون ما را می 

 

 را مطالعه کنید.  ۵۳-۲: ۷اعمال تکلیف: 

 

 ۱۹- ۹آیات   تمرین:

 شخصیت اول این بخش کیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه بود؟    ۳دستور خدا در آیة    -۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴خدا او را کجا فرستاد؟ )آیة    -۳  (ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــ۵وعدة خدا چه بود؟ )آیة    - ۴

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷-۶خدا چه پیشگویی کرد؟ )آیات    - ۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸خدا چه پیمانی با ابراهیم بست؟ )آیة    -۶  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 (. ۸دوره کنیم )آیة   -۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الف. پسر او کیست؟ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــب. نوة پسری او کیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های او چه کسانی بودند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. نتیجه 

 

 ۱۹- ۹های آیه  تمرین:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشخصیت اولیة این بخش کیست؟    -۱

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰خدا چگونه خود را به یوسف آشکار کرد؟ )آیة    -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۶- ۱۱در اثر قحطی چه اتفاقی افتاد؟ )آیات    - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ ـــــــــــــ دربارة او چه گفته می (.  ۱۹- ۱۸شناخت )آیة  پادشاه دیگری حاکم مصر شد. این فرعون یوسف را نمی   - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۲۹-۲۰آیات  تمرین: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰چه کسی شخصیت اولیه است؟ )آیة    -۱  (ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــ۲۲- ۲۰دانیم؟ )آیة  اش در کودکی چه می دربارة زندگی   - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــ۲۸-۲۶چه بود و چرا از مصر فرار کرد؟ )آیات    ۲۵- ۲۳فرضیات نادرست موسی در آیات    -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی مرتکب قتل شد به مدیان فرار کرد و در آنجا به عنوان ـــــــــــــــــــــــ زندگی کرد. ( پس از آنکه موس ۲۹)آیة    -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ۳بخش 

 ۳۷-۳۰های آیهتمرین ادامه دارد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــ(؟  ۳۰کرد چه اتفاقی افتاد )آیة  اش را می سال زندگی در مدیان وقتی که چوپانی گله   ۴۰پس از    - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۳۴خدا قصد داشت چه کار کند؟ )آیة  خداوند ظلم و ستمی که بر قومش واقع شده بود، دید و فریادشان را شنید.   -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیت خدا بر این بود که موسی چه کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۳

ـــــــــــــــــــــــــ اسرائیل باشد ــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــ به وسیلة موسی فرستاده شد که    -۴

   (.۳۵ای که در بوتة سوزان ظاهر شد ـــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  فرشته

 (. ۳۶ـــــــــ . )آیة شود که موسی مردم را بیرون آورد و ـــــــــــــــــــــــ اجرا نمود و ـــــــــگفته می   -۵

 (. ۳۷کند ـــــــــــــــــــــــــــ از شما مانند من ــــــــــــــــــــــ )آیة  موسی به مردم گفت که خدا بلند می   - ۶

 

 ۴۳تا   ۳۸آیات   تمرین:

 (؟ ۴۲-۳۹د )آیات  ( اجداد آنها چگونه پاسخ دادن۳۸ای که موسی دریافت نمود تا به مردم برساند )آیة  علیرغم کالم زنده   -۱

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اطاعت کنند. 

 ب. اما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او را کنار گذاشتند.  

 شان ــــــــــــــــــــــــــ به مصر.  پ. آنها در دل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۴۱-۴۰کردند؟ )آیات  آنها چه چیزی را پرستش می   -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۲پاسخ خداوند چه بود؟ )آیة    -۳  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۴۳خدا برگزید که مردم را به ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نرسیده ـــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  -۴
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 ۵۰-۴۴آیات  تمرین: 

ــــــــــــــــــــــــــ صحبت می  -۱ ـــــــــ کنند که با آنها در  این آیات دربارةـ   بیابان باقی ماند. این تحت رهبریـ 

 ــــــــــــــــــــــ به آنها آورده شد.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۶داوود از خدا چه درخواستی کرد؟ )آیة    - ۲  (ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــ۴۷چه کسی عمال خانه، یعنی معبد را ساخت؟ )آیة    -۳

اند و نه به خدا. این رهبران به  سخنان استفان به این اشاره داشت که رهبران یهودی خود را به معبد وابسته ساخته توجه: 

بدون تردید    معبد است توجه دارند. کنند بلکه بیشتر به قوانین و تشریفاتی که در  کسی که اجدادشان را آزاد ساخت اعتماد نمی 

نمایند  کنند، او را در روح و حقیقت پرستش می خدا در معبد زندانی نیست! عیسی گفت آنانی که حقیقتا خدا را پرستش می 

پرستی آنها را آشکار ساخت. آنها به توبه کردن خوانده شدند  (. این سخنان قلب رهبران یهود را لمس نمود و بت ۲۴: ۴)یوحنا 

 ه به شدت از آن نفرت داشتند.  ک

 

 ۵۳-۵۱آیات  تمرین: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۳-۵۱گوید؟ )آیات  استفان دربارة کسانی که او را متهم ساختند چه می   - ۱  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟  چه گفته می  ۵۳شمارند. این قانون برای آنها مقدس است. اما با اینحال در آیة آنها گفتند که قانون را محترم می   -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 را مطالعه کنید.   ۱:  ۸- ۵۴: ۷اعمال تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۵۴العمل کاهن اعظم و دیگران در مورد سخنان استفان چه بود؟ )آیة  عکس   - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــ۵۶-۵۵در مورد استفان چه بود؟ چه چیزی توجه او را جلب نمود؟ )آیات    -۲  ــــــــــــــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه گفته می  ۵۸-۵۷آیات  در   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاید تصور کنیم که استفان در لحظة مصلوب شدن عیسی حضور داشت. استفان در حال سنگسار شدن چه چیزی را بیان    -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ۶۰-۵۹نمود؟ )آیات  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را مطالعه کنید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۵:  ۳۱سخنان عیسی را روی صلیب به خاطر آورید و همچنین مزمور  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 بازتاب:

(. مخالفانش نتوانستند در  ۸: ۶شهید راه ایمان مرد. مردی بود پر از فیض و قدرت خداوند )اعمال استفان به عنوان اولین  -۱

خوانیم،  (. علیرغم هر آنچه که دربارة او می ۱۰:  ۶داد ایستادگی کنند )اعمال  مقابل حکمت و یا روحی که به او قدرت صحبت می 

(. شما  ۵۲: ۷فرد بیگناه را کشتند، سنگسار شد )اعمال  سیح،در گذشت، و توسط همان اشخاصی که اعالم کرد که ماشیح، م 

 اندیشید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه نبردی در کار بود؟ ستیزی که بین اعضای سنهدرین، رهبران و معلمان قانون و شریعت و علیه استفان بود، برای چه   - ۲

 ــــــــــــــــــــــ !«ــــچه مشکلی در بین بود؟ »شما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۵۱:  ۷بود؟ طبق اعمال  

 (. ۵۵:  ۷استفان که پر از روح خدا بود نگاهی کرد و دید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )اعمال  

القدس  شناسد. اما حیاتی که در برابر روح بیند و او را به عنوان خدای زنده می القدس باشد عیسی را می حیاتی که پر از روح 

را بخوانید آیة   ۶۵- ۶۳: ۶(. یوحنا ۶: ۳بخشد )دوم قرنتیان زیرا روح ـــــــــــــــــــــــ می مقاومت نماید، مرده است 

 را بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کاربرد:  

کنند که من همیشه  دانند که قلب و گوشم تغییری نکرده است؟ آیا دیگران فکر می آیا دیگران مرا سرسخت و لجوج می  -۱

دهم که روح  القدس استقبال کرده و اجازه می گویند من با آغوش باز از روح یا، آنکه می  کنم؟القدس مقاومت می در برابر روح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة خودم چه می   در من کار کند و مرا تغییر دهد؟  توانم بگویم؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام ایمان آورم. در چه  دهندهدهد که به عیسی به عنوان خداوند و نجات بخشد و به من توانایی می روح به من ایمان می  -۲

یده که در حضور دیگران شاهد او باشم، حتی اگر شهادت من با مقاومت روبرو شده و  القدس به من قدرت بخشزمانی روح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  احمقانه جلوه کرده است؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــگفته می   ۸در اولین آیة اعمال فصل  مقدمه:   ـــــــــــــــــــــــــ عظیمی بر علیهـ   شود که یکـ 

 ــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــ .در اورشلیم شروع شد و مردم ــــــــــــــــــــــــ سرتاسر  

اکنون شاهدان او بیشتر پیش رفته و دایرة نفوذشان به اورشلیم رسیده است. در  به یاد آورید.  ۸: ۱سخنان عیسی را در اعمال  

ـــــــــــــــــــمطلبی دربارة افرادی که پراکنده شده بودند گفته می   ۴:  ۸اعمال   ـــــــــــــــــــــــــــــــ شود:ـ 

 رفتند، روایاتی برای گفتن داشتند! این گروه به هر جا که می 

شویم. فیلیپ در میان دوازده شاگرد عیسی نبود، بلکه یکی از هفت نفری بود که  در این درس با مردی به نام فیلیپ آشنا می 

این دستیاران در توزیع غذای روزانه به زنان و کودکان   (.۵: ۶کرد )اعمال زنان کمک می رسوالن را در خدمت به بیوه 

(. او کسی بود که به ــــــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــ ۱:  ۶کردند )اعمال  سرپرست خدمت می بی

 (. ۳:  ۶مشهور بود. و از ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )اعمال 

 

 العه نمایید.  را مط ۸-۴: ۸اعمال تکلیف: 

 

 تمرین:

یکی از افرادی که پراکنده شده بود ـــــــــــــــــــــــــــ بود. او به شهری در ـــــــــــــــــــــــــ رفت.  - ۱

نوب قرار  این ناحیه را در نقشه پیدا کنید. شاید به خاطر آورید که سامریه بین جلیل در شمال سرزمین اسرائیل و یهودیه در ج

نامی از شهری که در سامریه بود و فیلیپ در آنجا بود، برده نشده است. به خاطر آورید که عیسی گفت شاهدان از   دارد.

 (.  ۸: ۱اورشلیم آغاز کرده و به سوی سامریه حرکت خواهند کرد )اعمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۵کرد؟ )آیة  فیلیپ در سامریه چه می   -۲

شود که او مسیح، ماشیح را در شهری اعالم نمود و همه  کند. گفته می فیلیپ در سامریه انجیل را به عموم مردم اعالم می 

 شنیدند.  

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶د؟ )آیة  العمل جمعیت در مقابل آنچه فیلیپ گفت و انجام داد چه بوعکس   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۷آسایی که انجام داد چه بود؟ )آیة یکی دو تا از کارهای معجزه   -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ـــــــــــــــــــ



64 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸)آیة    العمل مردم در مورد کالم خدا و شفاها چه بود؟ عکس   - ۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

بازی  شود. شمعون کسی بود که به جادوگری و شعبده دربارة مردی به نام شمعون صحبت می  ۱۳- ۹: ۸در اعمال تعلیم: 

داشت؛ چنانکه همه عقیده داشتند که او از »قدرت  اشتغال داشت و مردم را با کارهای عجیب و غریب خود به حیرت وا می 

کردند که قدرت جادویی دارد. اما فیلیپ  رفتند زیرا تصور می او می   مردم به دنبال آسمانی به نام نیروی عظیم« برخوردار است.  

کرد و مردم حرف او را باور کرده و تعمید یافتند.  پیش آمد که خبر خوش پادشاهی خدا را در نام عیسای مسیح موعظه می 

حیرت بود. در بخش دیگر این  عظیم در  ها و معجزات  شود که حتی شمعون باور کرد و تعمید یافت. او از دیدن نشانهگفته می 

آموزیم که شمعون با مشاهدة معجزات در تفکر بود و قصد داشت با پرداخت پول این توانایی را بخرد که با دست  فصل می 

گذاشتن روی افراد، قدرت روح را به آنها منتقل نماید. پطرس و یوحنا از اورشلیم به سامریه آمده بودند. پطرس به شمعون چه  

 ( ۲۳-۲۰  گفت؟ )آیة

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰الف. آیة 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱ب. آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــ۲۲پ. آیة 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳ت. آیة 

ــــــــــــــ۲۴پاسخ شمعون چه بود؟ )آیة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 

 بازتاب:  

بازی  کنیم. شمعون جادوگر بود و از جادوگری و شعبده کرد، از این داستان عبور نمی بدون آنکه بفهمیم شمعون چه می  -۱

های مردم که به او توجه  ند است. او با تشویق کرد که شخصی قدرتمکرد و ادعا می برای کسب شهرت برای خود استفاده می 

دانست. شغل شمعون خوب  کردند این مرد قدرت باالیی به نام قدرت عظیم دارد، خود را باالتر از همه می داشتند و ادعا می 

نجام  رفت تا اینکه فیلیپ به شهر وارد شد و به موعظه پرداخت. فیلیپ انجیل را موعظه کرده و معجزات زیادی اپیش می 

شمعون قصد داشت که در ازای مبلغی پول، قدرتی را که به فیلیپ و پطرس داده شده بود به زمینة ترفندهای خود  داد. می

بیافزاید. شمعون با شرایطی نامشخص به پطرس گفت که مایل است این هدیه را خریداری نماید. پطرس با جدیت به شمعون  

قلب او در حضور خداوند صادق  پطرس پی برد که شمعون در دل مشکلی دارد.  شود.گفت که عطایای خداوند خریداری نمی 

 نبود. از اینرو از او خواست که توبه کند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای دارید؟  بازی و جادوگری چه تجربه از دیدن شعبده   - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



66 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

ــــــــــــــــــــــ  -۳  آیا پطرس به شمعون خیلی سخت گرفت؟ پطرس و یوحنا در مورد دستگزاری چه نظری داشتند؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گزاری را چگونه در نظر آورد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز دیدگاه شمعون، او دست  - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ست، کار جادوگری چه جایی دارد؟ ــــــــــــــــــــــالقدس و حکمت پر ادر زندگی کسی که از روح پرسش فکری:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس ششم

 بروید! 
 سرای حبشی، و شائول ؛ فیلیپ، خواجه۹-۸اعمال 

 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 بررسی  

 مقدمه 

 ۹-۸اعمال : ۶درس 

 ۶۸      شود سرا فرستاده می فیلیپ نزد خواجه  •

 ۶۹        در سر راهش  •

 ۷۲       ها و کاربردها بازتاب  •

 ۷۴      شود شائول با عیسی روبرو می  •

 ۷۶       شود حنانیا فرستاده می  •

 ۷۸        مسئولیت شائول  •
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 مقدمه

چه کلمة کوچک اما پر قدرتی! بروید به تمام دنیا. بروید شاگرد بسازید. به طرف جنوب به غزه بروید. بروید و به   »بروید!« 

ارابه بپیوندید. به خیابانی که مستقیم نام دارد بروید. بروید، زیرا او وسیلة انتخابی من است. بروید! عیسی به شاگردان خود  

 توانست اضافه کند »حاال، بروید!« فرستم.« او می د، من هم شما را می گفته بود »همانطور که پدر مرا فرستا

مثل    – شود. عیسی از جانب پدر فرستاده شد که شاگرد بسازد، در طول راه مردم را مالقات نماید  مسئولیت و سفر ما شروع می 

ست او باشد که نجات را برای همه  ای در دو وسیله  – رفت گذشت یا هنگامی که باید به سامریه می زمانی که از اریحا می 

 میسر سازد.  

گوید »برو!« آیا من به صدای شبان  با مطالعة این درس، در نظر آورید که برای شما چه مفهومی دارد که او به شما نیز می 

ست و  فیلیپ به سپاهیان پیودهم که »من حاضرم! مرا بفرست! مرا بفرست؟!« دهم و به او پاسخ می اعظم خود گوش فرا می 

بخشیده شده  سرا با خوشی به راه خود رفت زیرا به عنوان فرزند خدا کند. خواجه خوشحال بود که کسی را به عیسی وصل می 

بود. و شائول تغییر کرده، تبدیل شده بود، بینایی خود را باز یافت و در پاسخ به فراخوانی خداوند از طریق حنانیا، مسئولیت  

 »برو« را دریافت نمود. 

گوید »همانطور که پدر مرا فرستاده است، من نیز  کنید، به صدای شبان اعظم گوش فرا دهید که می الیکه مطالعه می در ح 

 فرستم.« شما را می 
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 ۶درس 

 ۱بخش 

 

 را مطالعه کنید.    ۴۰- ۲۶: ۸اعمال تکلیف: 

 

  تمرین:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۲۶تکلیف بعدی فیلیپ کجا بود؟ )آیة    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروع کرد. فیلیپ اطاعت نمود. سفر از اورشلیم به غزه  فیلیپ فرستاده شد. فرشتة خداوند به او گفت برو! و او راه خود را  -۲

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۷مایل بود. فیلیپ چه کسی را مالقات کرد؟ )آیة    ۵۰حدودا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۳  توضیح طوالنی دربارة خصوصیات این مرد وجود دارد. این مرد کجا بوده است؟ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمانی که فیلیپ او را پیدا کرد به چه کاری مشغول بود؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۹باز هم، فیلیپ فرستاده شد. روح به فیلیپ چه گفت؟ )آیة    - ۴  (ـ 

خواند  پس از آن فیلیپ به ارابه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آن مرد می   -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبی را.  

 ــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۰فیلیپ از او چه سوالی کرد؟ )آیة    -۶

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۱مرد حبشی پاسخ داد؟ )آیة    -۷

های  خواند؟ )آیه (. این مرد چه چیزی را می ۳۱پس مرد حبشی از فیلیپ دعوت کرد که به ارابة او برود و با او بنشیند )آیة   -۸

 کجا یافت شد؟ )به آیة مرجع یا احتماال پاورقی موجود مراجعه کنید( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .( ۳۳  - ۳۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ  -۹  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسپس فیلیپ از او پرسید:ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۵فیلیپ کجا شروع کرد به مرد دربارة عیسی تعلیم دهد؟ )آیة    - ۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــ ۳۷ة  در راه سفر به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمدند. مرد چه سوالی کرد؟ )آی  - ۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او دستور داد ارابه توقف کند و او و فیلیپ از ارابه پیاده شدند و به ـــــــــــــــــــــــــــــــ رفتند و فیلیپ او را - ۱۲

 (. ۳۸ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة فیلیپ چه می   ۳۹آیة    - ۱۳  گوید؟ـ 

لیپ در شهر سامریه به  پاسخ مردم را در مورد خدمات فیسرا به راه خود ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رفت.  خواجه   -۱۴

 (. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عظیمی وجود داشت.  ۸خاطر آورید )آیة  

  ۴۰راه بین جوپا و غزه در منطقة ساحلی است. در آیة بعد از آن فیلیپ در اَزاتوس )اشدود( ظاهر شد، شهری که نیمه  - ۱۵

ـــــــــــــــــــــ را به همة ـــــــــــــــــــــــــــــ گذشت ـــــشود که »در حالیکه از میان شهر می گفته می 

 موعظه کرد.« 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه چیز دیگری دربارة فیلیپ مبشر می   ۹-۸:  ۲۱در اعمال    -۱۶  آموزیم؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فیلیپ فرستاده شده و رفته است. او مبشر بود. در حقیقت توضیح چندانی به او ندادند به غیر از اینکه بایستی در  بازتاب: 

(. بعد به  ۲۷رود، به سمت جنوب راه بیفتد و او نیز از روی اطاعت سفر را آغاز کرد )آیة ای که از اورشلیم به غزه می جاده 

ش...«. در حیرتیم که چند بار خداوند به ما تکلیفی داده است که در ضمن راه خود  کنیم، »در سر راه عبارت جالبی برخورد می 

شود. بر این عقیده بود که بدون تردید خدا او  آن را انجام دهیم. زندگی فیلیپ با این عقیده بود که از جانب خدا فرستاده می 

 آمد، هوشیار بود.  ی پیش می موقعیتی که برای شهادت دادن به عیس را فرستاده است و نسبت به هرگونه 

 

   کاربرد:

کنیم که خدا مرا فرستاده است؟ آیا هر روز به دنبال موقعیتی  اندیشیم، آیا به نحوی زندگی می وقتی که به زندگی خود می   -۱

ــــــــــــ  ــــهستم که بتوانم در »ارابة« کسی با او بنشینم و برایش از محبت عظیم خدا در عیسای مسیح صحبت کنم؟ـ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیرم که ضمن انجام کارهای مختلف از قبیل شرکت در جلسات، صحبت با همکاران،  آیا در مدت روز وقتی را در نظر می   -۲

نم یا زندگی من تحت فشار انجام کارهای گوناگون است  کودکان و اعضای خانواده »در سر راهم«، دربارة عیسی صحبت ک

توانم در یک روز به آنها برسم؟ چه تغییری الزم است که »در سر راهم« صورت گیرد تا بتوانم به راهنمایی  که به سختی می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــآورد انجام دهم؟  روح گوش فرا دهم و آنچه را که روح برای من »در سر راهم« به وجود می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

 بازتاب:  

سرا طبق رسم آن زمان با صدای  سرای حبشی فرستاده شده بود. جایی که خواجه دانست که به ارابة خواجه فیلیپ تا حدی می 

خواند.  می  ۵۳سرا از کتاب اشعیا فصل شود که او به سوی ارابه شتافت و شنید که خواجه بلند در حال خواندن بود. گفته می 

فهمی؟« فیلیپ بسیار مشتاق بود که موقعیتی به دست  خوانی می د »آیا آنچه را که می فیلیپ نزدیک او رسید و از او سوال کر 

 اش به گفتگو بنشیند.  آورد و این مرد را با عیسی آشنا سازد. او آماده بود که با این مرد در ارابه

 

 کاربرد:

یاری    ۵۳و کند و او را در فهمیدن اشعیا  اشتیاق کودکانة فیلیپ را مجسم کنید که مایل است دربارة عیسی با این مرد گفتگ   - ۱

اش« بنشینم و دربارة  کردند. من چقدر مشتاقم که با کسی در »ارابهنماید، در حالی که دربارة خبر خوش عیسی صحبت می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توانم بگویم؟ عیسی بگویم؟ من بهترین خبر در دنیا را دارم. به چه کسی می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوانی  اید »آیا آنچه می فهمی؟« آیا از دوستی، همکاری، یا شاگردی پرسیدهخوانی می فیلیپ پرسید: »آیا آنچه می  -۲

دیگران بدهم که با هم در فهمیدن  فهمی؟« خداوندا، مرا مشتاق، عالقمند، شجاع کن و از من استفاده کن تا روح تو را به  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکالم تو رشد نماییم.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کالم شروع کرد که مرد حبشی در حال خواندن آن بود  شود که فیلیپ با همین قسمت از آیات گفته می  ۳۵در آیة بازتاب: 

و دربارة خبر خوش عیسی به او گفت. او از همان جایی شروع کرد که آن مرد در حال خواندن بود. فیلیپ سعی نداشت که  

باط قرار  ای که بود فیلیپ او را با عیسی در ارتخواجة حبشی را به سطحی ارتقا دهد که بایستی باشد. بلکه در همان مرحله 

 داد. 

 

 کاربرد:

های سرسخت را که در اسارت روابط و  شکند. محبت و فیض خداوند دل فیض خداوند دیوارهای زندان روم را در هم می  -۱

 به چه طرقی من به  کند. سازد. فیض خداوند در نفرت، تلخی، شک و تردید و تضادها نفوذ میتجارب گذشته هستند آزاد می 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا که هستند فیض خداوند به آنها تعلق دارد؟  دیگران بگویم که هرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توانم با پذیرفتن دیگران همانطور که هستند و هر جای سفر زندگی که هستند، امروز به آنها محبت نمایم؟  چگونه می  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

را »در سر راه«  خوانیم که خواجة حبشی با شادمانی به راه خود رفت. فیلیپ او  می   ۳۹در حوالی پایان داستان در آیة  بازتاب:  

  ، خود دید. و حاال خواجة حبشی »در راه خود« است. در حیرتیم که خداوند چه کسی را ممکن است به سوی او هدایت نماید

آن روز خداوند فیلیپ را به زندگی او وارد کرد. حال فیلیپ خواجة حبشی را با   در حالی که »سر راه خود« به حبشه بود.

شود که او با خوشی و شادمانی به راه خود رفت. کسی  فرستد. همچنین گفته میکشورش می  مسئولیت و تکلیفی مشابه به

(. توجه نمایید:  ۲۰: ۴کند، مشتاق است که دربارة آنچه دیده و شنیده گفتگو کند )اعمال که شادمانی عظیمی را تجربه می 

لیسایی تاسیس شد. بسیاری معتقدند که شهادت  روایات تاریخی بر این نظر هستند که مسیحیت به حبشه رسید و خیلی زود ک

تواند حتی از یک شخص برای انجام کارهای عظیم خود استفاده  خداوند می این مرد که به خانه رسید سبب شروع کلیسا شد.  

 نماید.  

 

ایام زندگی را با   زمان آن است که نحوة برخورد و رفتار را مورد توجه قرار دهیم. رفتار شادمانة من چگونه است؟ آیا  کاربرد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگذرانم؟ خداوندا، قلب مرا از سرودهای سپاسگزاری و ستایش لبریز نما.  شادمانی می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ۳بخش 

مقدس ذکر شده است، گفتگویی بود که برای مردی به نام  ترین گفتگوهایی که در کتاب ترین و جدییکی از مهم مقدمه: 

شان  های گوید که آنانی که استفان را سنگسار کردند لباس می  ۵۸خوانیم. آیة دربارة او می  ۷شائول اتفاق افتاد. اول در اعمال 

آمده است که   ۱: ۸او شاهد مرگ استفان بود و در اعمال ـــــــــ گذاشتند. را جلوی پای مردی به نام ــــــــــــــــ

دربارة ناراحتی و رفتار    ۳و    ۱:  ۸سپس در اعمال  شائول ـــــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــــــــ خودش.  

 و کشت و کشتاری که واقع شد توصیف کنید.  آمیز آموزیم. رفتار خشونتآمیز بزرگی که بر علیه کلیسا شروع شد می خشونت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود.  دیگر چیزی دربارة شائول گفته نمی   ۹اما تا اعمال 

 

:  ۲۶و اعمال    ۱۶-۳:  ۲۲را مطالعه کنید. مراجع بیشتری در مورد گفتگوی او وجود دارد که در اعمال    ۱۹-۱:  ۹اعمال  تکلیف:  

 ذکر شده است.    ۱۸-۹

 

 تمرین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱اند؟ )آیة  کرد. دربارة او چه گفته می شائول عمدا بر علیه شاگردان خداوند عمل    -۱  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۲او از کاهن اعظم چه دریافت کرد؟ )آیة    -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و برای چه منظوری؟ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــ۳رفت چه اتفاقی افتاد؟ )آیة  وقتی که شائول به سمت دمشق می   - ۳

دانیم که او ـــــــــــــــــــــــ و یک ــــــــــــــــــــــــ شنید دانیم که آیا اسبش او را انداخت، اما می نمی  -۴

 ـــــــــــــــــ .« گوید »ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه به او می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵پاسخ شائول چه بود؟ )آیة    - ۵  (ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و جواب او چه بود؟ـ 
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 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶او دستور داشت چه کار کند؟ )آیة    - ۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷بود؟ )آیة    العمل همسفران شائول چهعکس   -۷  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸)آیة  هنگامی که شائول از روی زمین بلند شد در چه شرایطی بود؟    -۸

 همراهانش دست او را گرفتند و به داخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بردند.   -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۹دربارة سه روز بعد چه گفته شده است؟ )آیة    - ۱۰

 شود. خداوند از طریق بصیرتی روحانی نزد او آمد.  ، شاگردی به نام حنانیا معرفی می ۱۰در آیة   - ۱۱

 ـــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱حنانیا را کجا فرستاد؟ )آیة  

 رفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه جستجوی چه کسی می 

 کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کار باید می 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴و    ۱۳حنانیا مشکل بود که دستور خداوند را انجام دهد )آیات    برای  -۱۲

 (  ۱۶-۱۵اما خداوند اصرار کرد که برود! چه چیزی در مورد شائول، خداوند برای حنانیا آشکار نمود؟ )آیات  - ۱۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۱۷)آیة   حنانیا اطاعت کرد و به مکانی که شائول بود رفت و دست خود را بر او گذاشت - ۱۴

 الف. حنانیا گفت چه کسی او را فرستاده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب. چرا او را فرستاده است؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۱ 

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 ( ۱۹-۱۸افتد؟ )آیات بعد چه اتفاقی می  - ۱۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. 
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 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب:  

 آید چیست؟ ــــــــــــــــــــــاندیشید، اولین افکاری که به ذهن شما می هنگامی که به داستان گفتگوی شائول می   - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند در زندگی کسی که تا سر حد مرگ بر علیه او به وجود آورد.  چه دشوار است که مجسم کنیم چه تغییراتی خداوند می   - ۲

ت بودند. برای دستگیری آنان  زد، با اشخاصی که در قدراو به تهدیدهای کشنده دست میداستان شائول از این قبیل است. 

نمود، اما با اینحال با  کرد، و مصمم بود که کلیسا را نابود سازد. به نظر بسیار قدرتمند می خواندند سفر می که نام خدا را می 

درخشش نوری قوی از آسمان خود را نقش زمین یافت و بینایی چشمان خود را از دست داد. و صدایی شنید که به سادگی  

دهی،  عیسی به سوی شائول آمد و به او گفت هر وقت که قوم خدا را آزار می دهی؟« »شائول چرا، مرا رنج و آزار می  پرسید:

 دهی. و خداوند به سادگی از او پرسید چرا. کنی، مرا آزار می کلیسای او را نابود می 

سپس دستور داد... به او گفت بلند شو و به سوی دمشق برو. حال چه کسی اختیار زندگی شائول را در دست داشت؟ به   - ۳

قادر نبود چیزی ببیند. او کامال وابسته و  جای آنکه با قدرت قانون وارد شهر شود، او از فیض خداوند با فروتنی به شهر رسید. 

ه  و قدرت صحبت کردند نداشتند. از این رو دست او را گرفته با خود بردند. او کامال  متکی به افرادی بود که آنجا ایستاد

ام؟ آیا هرگز چنین ضعیف و بیچاره شده سوال: کردند نیازمند بود. پذیر، ضعیف و به کمک آنهایی که او را راهنمایی می آسیب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام؟ ــــــــــــآیا هرگز خود را آنقدر وابسته و متکی احساس کرده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. احتماال ممکن است  کرد که از شاگردان و پیروان عیسی بوددر همین زمان، مردی به نام حنانیا در دمشق زندگی می  -۴

گمان کنیم که او به کار خود مشغول بود. وقتی که خدا در رویایی روحانی نزد او آمد، بار دیگر به کلمة کوچک »برو!« برخورد  

شود.  برای دستگیری خودش فرستاده می کنیم. حنانیا از طرف خدا نزد شائول فرستاده شد. از دیدگاه حنانیا مثل این بود که  می

خواهد که حنانیا نزد شائول برود. و خداوند  او را سرزنش کرد که برای اطمینان خود، از خداوند پرسید آیا واقعا او می  شودنمی 

ای برای شائول دارد. شائول کسی است  گوید که چه نقشه با گفتن کلمة »برو!« او را مطمئن ساخت. سپس خدا به حنانیا می 

همچنین به  ساندن نامش در میان یهودیان و غیر یهودیان و حتی به امرای آنها باشد. ای برای رکه خداوند برگزیده تا وسیله 

او نشان داده خواهد شد که تا چه حد شائول برای رساندن نام خدا در رنج خواهد بود. حنانیا رفت و به شائول گفت که از طرف  

 ود.  القدس پر شخدا فرستاده شده است که او بتواند دوباره ببیند و از روح 
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 کاربرد:

شناسید که از نظر روحانی نابینا بوده و مصمم بوده است که به آنانی که از عیسی  شاید شما کسی بودید، یا کسی را می  -۱

گوید »ــــــــــــــــــــــــ چرا مرا شنوید عیسی می رسد وقتی که می برند آزار رساند. چه چیزی به فکر شما می نام می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دهی؟«آزار می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه کسی را خدا ممکن است به زندگی شما وارد کند و از او استفاده کند تا چشمان روحانی شما باز شده و کارهای خدا را    -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببینید؟ 

آید. هم از طریق کالم مکتوب، و هم از  القدس پر شود. روح از طریق کالم خدا می حنانیا فرستاده شد تا شائول از روح  -۳

از خدا بخواهید که از طریق کالمش و یا مردمش نزد شما آید  سازد.  از خدا سرشار می آید و ما را  روح می طریق کالم گفتاری.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا شما بینایی روحانی دریافت کنید و از روح   القدس پر شوید:ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 را بخوانید.    ۲۹- ۲۱ :۱۱کنم دوم قرنتیان قبل از ادامه دادن، شما را تشویق می تر بکاویم: عمیق 

 گوید که او کیست؟: پولس می ۲۳-۲۲آیات    -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ.  

 ت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه مصائبی را به خاطر انجیل تحمل کرده است؟ گوید چ: پولس می ۲۵-۲۳آیات    -۲

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث. ــــــــ

 ج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزیم؟ ـــــــــــــــــــــهایی که تحمل نمود چه چیزهای دیگری می رنج : دربارة پولس و خطرات و  ۲۹-۲۵آیات    -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در دوم قرنتیان  خداوند به حنانیا گفت که شائول برای نام او رنج بسیار خواهد برد.  ۱۶: ۹در اعمال به حافظه سپردن: 

  پولس بیان شد. شائول که به نام پولس شناخته شد، برای آنچه متحمل شد از خداوند رویهای بعضی از رنج  ۱۱فصل 

داد صحبت کرد  ه او را شکنجه می ها، کشتی شکسته شدن، و حتی خاری در بدن کبلکه دربارة تمام این مصیبت نگردانید 

 به او گفت بنویسید:  ۹آنچه را که خداوند در آیة  ای بود از قدرت خداوند در وجود او. ( که نمونه ۷:  ۱۲)دوم قرنتیان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰-۹پاسخ پولس چیست؟ )آیات    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ود بنویسید که به شما کمک کند تا به خاطر  های یادداشت خبسپارید. این آیه را روی کارت را در حافظة خود  ۹حتما آیة  - ۲

های خود و شرایط دشوار که در ناتوانی هستیم، با قدرت خداوند شادمان باشیم.  آورید که ما نیز مانند پولس بتوانیم در ضعف 

 در آن صورت قوی خواهیم بود.  

 

مانند شائول چنان مشتاقم که بر علیه تو بجنگم. مقاومت مرا ببخش. سر سختی مرا در   خداوندا، گاهی اوقات من نیزدعا: 

برد پایدار ساز.  هم بشکن و مرا در آغوش پر محبت خود بگیر و محکم نگه دار. مرا در ایمان به اینکه روح تو در من به سر می 

حبت کردن دربارة محبت تو، هر جا که مرا بفرستی  باشد که من با میل و اشتیاق، خوشحالی و عالقمند به صخداوند عیسی، 

 بروم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

یابد. او از جانب خدا دعوت  کتاب اول، با گفتگوی شائول خاتمه می  – این واحد درسی روح خدا، قدرت ما پایان سخن: 

ای نام خدا را به غیر یهودیان، پادشاهان و فرزندان اسرائیل برساند. او به خاطر رواج انجیل در  شده است که به عنوان وسیله 

ه ادامه دهید و کتاب دوم: روح خدا، قدرت  نماییم کایم. شما را تشویق می رنج و عذاب خواهد بود. ما به پایان کتاب اول رسیده 

 ما را شروع کنید. 


