
 اعمال رسوالن

 شروع کنید 1لطفا با خواندن اعمال رسوالن باب 

اناجیل )متی، مرقس، لوقا و یوحنا( است. در انتهای اناجیل قسمت شکنجه و قربانی شدن پسر  ی کتاب اعمال رسوالن در ادامه

 خدا را داریم. اما انجیل ها اینجا تمام نمی شوند. 

 

 1اعمال رسوالن باب - -سواالت 

 رویداد بزرگی سه روز پس از مرگ عیسی مسیح رخ داد؟چه  1-1

نشانه ها )مدارک( که رسوالن برای اثبات زنده بودن عیسی مسیح ارائه کردند بنویسید. )خواندن انتهای انجیل ها تعدادی از  1-2

 در این زمینه به شما کمک میکند.(

 انش سخن می گفت؟عیسی در فاصله چهل روزه بین رستاخیز و عروجش در چه موردی با شاگرد 1-3
 وقتی رسوالن از عیسی در مورد اینکه آیا میخواهد پادشاهی را به اسرائیل بازگرداند پرسیدند آنگاه  1-4

 (6آیه  1الف( چه چیزی میخواستند؟ )اعمال رسوالن باب 

 (7آیه  1ب( چرا عیسی به آنها نگفت که چه زمانی پادشاهی بازگردانده می شود؟ )اعمال رسوالن باب 

 ، عیسی به شاگردانش گفت پس از دریافت روح القدس چه کنند؟ 8آیه  1ر اعمال رسوالن باب د 1-5

عیسی دربرگرفته شد و به آسمان رفت، فرشته ها با با شاگردانش حرف زدند و گفتند که عیسی دئباره بازخواهد زمانی که 1-6

 گشت.

 الف( کدام آیه این را میگوید؟ )آن را بنویسید(

 مقصود از "به همین گونه" چیست؟ ب( در این آیه

 

شاگردان بدون عیسی رها شدند، و پطروس در مورد یهودا اصخریوطی و خیانتش به عیسی و خودکشی کردنش پس از آن 

(. 8آیه  109و باب  9آیه  41صحبت کرد. پطروس رسول گفت که در کتاب مزامیر به یهودا اشاره شده است )مزامیر باب 

 زار سال قبل از یهودا اسخریوطی نوشته شده است.مزامیر توسط داوود ه

 چگونه داوود قادر به پیشگویی آن بود؟  1-7

 در مورد آن شخص چه می گوید؟  22و  21الزم بود تا رسول دیگری به جای یهودا اسخریوطی جایگزین شود. آیات  1-8

 کردند؟ رسوالن قبل ازینکه برای انتخاب این نفر دوازدهم قرعه بیاندازند چه 1-9

 

 آموزه های کتاب مقدس:

 (22تا  3آیات  1عیسی از مردگان برخاست. )اعمال رسوالن باب  -1

 (11آیه  1عیسی به زمین بازخواهد گشت. )اعمال رسوالن باب  -2

 (6تا  3آیات  1به عنوان مرکزش برپا خواهد شد. )اعمال رسوالن باب پادشاهی خدا در اسرائیل  -3

 به ما می آموزد:در مورد روح القدس، این باب  -4
 (8آیه  1الف( که قدرت خداست. )اعمال رسوالن باب 

 (2آیه  1ب( متعلق عیسی مسیح بود. )اعمال رسوالن باب 

 (16آیه  1پ( خداوند با پیامبرانش از طریق روح صحبت می کرد. )اعمال رسوالن باب 

آین موضوع چنانکه در اعمال  –( 5آیه  1ت( رسوالن نیز روح القدس را دریافت میکرده اند. )اعمال رسوالن باب 

 ثبت شده است در پنطیکاست اتفاق افتاده. 2رسوالن باب 

 (8آیه  1ث( روح القدس به رسوالن در شهادت دادن )بشارت دادن( کمک کرده است. )اعمال رسوالن باب 

 



 

 شروع کنید 2لطفا با خواندن اعمال رسوالت باب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2و  1رویدادها در اعمال رسوالن باب جدول زمان بندی 

 

 2اعمال رسوالن باب  –سواالت 

همین طور که این قطعه را میخوانید جای خالی را پر کنید. ممکن است به بیشتر از یک کلمه برای بعضی از جاهای خالی نیاز 

 داشته باشید.

ر به صحبت کردن به ............. شدند بنابراین جمعیتی در روز پنطیکاست، ................... از روح القدس پر شدند و قاد 2-1

 که به زبانهای متفاوت حرف میزدند میتوناستند بفهمند.

فروریخته بعضی از مردم فکر میکردند که رسوالن ................ اما پطروس به آنها گفت که خداوند .......... خود را 

 بود.همانطور که ................. نبی گفته 

(، که آنها او را ................ کردند ، اما خداوند او را از مردگان 22او به آنها در مورد ....................... گفت )آیه 

................... ، همان طور که خداوند صدها سال پیش گفته بود این کار را میکند، زمانیکه به داوود الهام کرد این که این 

و  27بنویسد : "زیرا که جانم را در هاویه وا نخواهی نهاد، و نخواهی گذاشت ............. تو ............... ببیند. )آیه سخنان را 

 (. 11تا  8آیات  16مزامیر باب 

اما چون ، زیرا که داوود ............... و قبر او در آن زمان میتونسته پیدا شود، داوود بازگرددخود این موضوع نمیتواند به 

 آمده حرف میزده است. 31داوود پیامبر بوده ، دراینجا در مورد رستاخیز .................. آنچنان که در |آیه 

پطروس داشت به آنها می گفت که آنها )یهودیان( باعث مرگ عیسی مسیح شدند، اما خداوند او را از مردگان برخیزاند و به 

 (36تا  32نطور که وعده داده بود روح القدس را بر رسوالن فرستاد .)آیات دست راست خود نشاند. و سپس عیسی هما

 چرا سرورمان عیسی مسیح مرده نماند؟  2-2

 پطرس به مردم گفت چه کاری باید انجام دهند؟   2-3

 آنان که غسل تعمید گرفته بودند باهم چه کردند؟ 2-4

 

 نکات مهم این باب در زیر فهرست شده اند:

 عیسی :در مورد  -1
آیات  2اعمال رسوالن باب  –وند بر او گواهی داد. ازین رو جایگاهی معادل خداوند ندارد. الف( او انسانی بود که خدا

 30تا 22

 23آیه  2اعمال رسوالن باب  –ب( عیسی باید می مرد. این بخشی از برنامه خداوند بود. 



 32و  31و  27و 24آیات  2اعمال رسوالن باب  –پ( عیسی از مردگان برخاست. 

  33آیه  2اعمال رسوالن باب  –ت( پس از رستاخیزش توسط خدا متعالی شد و قدرت یافت. 

 21آیه  2اعمال رسوالن باب   -ث( رستگاری تنها در نام عیسی مسیح ممکن است.

  36ه آی 2اعمال رسوالن باب  –ج( عیسی ، مسیح به معنای همان تدهین شده برای پادشاهی، یا مسیحا بود. 

 2اعمال رسوالن باب  -خداوند به ابراهیم وعده داد که پسرش )عیسی( بر تخت پادشاهی او )در اورشلیم( سلطنت خواهد کرد. -2

 را ببینید 16تا  12آیات  7همچنین ساموئل دوم باب  31و  31آیات 

 34آیه  2اعمال رسوالن باب  –حتی مردم خوب، مثل داوود به بهشت نمی روند. -3

 41آیه  2اعمال رسوالن باب  –"روح" به معنای هر فرد زنده است. -4

 31آیه  2اعمال رسوالن باب  -به این معناست که عیسی در قبر نماند. 31"جهنم" یعنی قبر، بنابراین آیه -5

 2باب  اعمال رسوالن -رند.آنها که می خواهند به راه مسیح بیایند و مانند او باشند، باید ابتدا توبه کنند و سپس غسل تعمید گی-6

 41و  38آیات 

آیه  2ایمان داران تعمید یافته باید مرگ سرورمان عیسی مسیح را با مراسم نان شراب باهم به یاد آورند.  اعمال رسوالن باب  -7

46 

 در مورد روح القدس : -8

 33آیه  2ب اعمال رسوالن با -الف( این باب به ما می گوید که عیسی آن را دریافت کرده است.

 18تا  16و  4تا  1آیات  2اعمال رسوالن باب  -ب( رسوالن و شاگردان اولیه نیز از آن برخوردار بودند. 

 38آیه  2اعمال رسوالن باب  –پ( اولین ایمان داران این قدرت را دریافت کردند. 

 4آیه  2الن باب اعمال رسو -ت( روح القدس به شاگردان کمک کرد تا به زبانهای مختلف سخن بگویند.

 

 31آیه  2اعمال رسوالن باب 

 به ما گفته شده که روح عیسی در جهنم نخواهد ماند، و پیکرش نیز فساد نبیند. پس روح مسیح به جهنم به جهنم رفت.

سیح م جهنم چیست؟ واژه ی "جهنم" میتواند به معنای "قبر" یا "مکانی سرپوشیده" باشد. پس میتواند اینگونه گفت که روح عیسی

 در قبر نماند.

قبر می رود، نمی تواند منظورش بخش فنا ناپذیری از سرورمان از آنجاییکه می گوید به  وقتی می گوید "روح او" یعنی چه؟اما 

عیسی مسیح باشد. کتاب مقدس هرگز از روح فنا ناپذیر حرفی نزده است. "روح" به معنی شخص یا زندگی است. پس وقتی از 

زند. منظور خود عیسی مسیح است. این آیه به زبان ساده یعنی خود عیسی مسیح در قبر نماند. چه معنای  "روح او" حرف می

دیگری می تواند داشته باشد؟ و بخش دوم )"و پیکرش نیز فساد نبیند"( نشان می دهد که پیکر حقیقی سرورمان عیسی مسیح 

 ( 32پوسیده و فاسد نشد، چون خداوند او را برخیزانید. )آیه 

 

 "مراسم نان وشراب" چیست؟ – 46و  42آیه  2اعمال رسوالن باب 

آیات  11به ما گفه شده که عیسی به شاگردانش فرمان داد تا مرگ او را با مراسم نان و شراب به یاد بیاورند )قرنطیان اول باب 

آوردن خونش بود. نان به بدن او تبدیل نشده نان نمادی برای بدنش بود، و شراب برای کمک جهت به یاد را بخوانید(.  34تا  23

است. چطور می توانست زمانی که زنده با آنها بود، به آنها بگوید که نان را بخورند؟ شراب نیز به خون تبدیل نشد. این ها تنها 

آیه  11باب  نمادی هستند برای کمک به ایمان داران به جهت یاد آوری قربانی که سرورمان عیسی مسیح کرد. )قرنطیان اول

26) 

 

 شروع کنید 3با خواندن اعمال رسوالن باب 



 3اعمال رسوالن باب  –سواالت 

 با قدرت چه کسی پطروس و یوحنا این معجزه را انجام دادند؟ 3-1

 لطفا بخوانید و جای خالی را پر کنید : 3-2

تند ، و خواستند تا یک ................. به جای او عیسی مسیح )شاهزاده ی ............( را کشدوباره پطوس به آنها گفت که آنها 

 زنده بماند.

میگوید: " و تا خدا ، عیسی را بفرستند.... که باید آسمان پذیرای او می شد تا ایامی  21و  20آیات  3اعمال رسوالن باب  3-3

 یا گردد."که همه چیز بنا بر آنچه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است اح

 آیا این آیه این معانی را دارد؟ :

 الف( عیسی برای همیشه به آسمانها رفت، یا

 ب( عیسی پس از زمان مشخصی به زمین باز می گردد، یا 

 پ( عیسی گس از زمان مشخصی از آسمانها بر کل زمین حکمرانی می کند.

را ببینید(.  3آیه  12پیدایش باب هیم داده شد باز می گردد، )به یکی از وعده هایی که به ابرا 25آیه  2اعمال رسوالن باب  3-4

 به چه طریق نسل ابراهیم )یهودیان( برکت یافتند؟ 

 توبه کردن وبه سوی خدا بازگشتن به چه معناست؟ 3-5

 

 :چند نکته ی مهم که این باب به ما می آموزد

 26تا  13آیات  3اعمال رسوالن باب  –عیسی پسر خداست.  -1

 26و  18و  15آیات  3می مرد و از مردگان بر می خواست. اعمال رسوالن باب او باید  -2

به او اشاره  18تا  15آیات  18آموزه های عیسی بسیار مهم هستند. )عیسی همان است که موسی در کتاب تثنیه باب  -3

 22آیه  3اعمال رسوالن باب  –کرده است( 

 21و  20یات آ 3عیسی به زمین بازخواهد گشت. اعمال رسوالن باب  -4

خداوند به ابراهیم وعده هایی داد که از طریق عیسی )نسل( به تحقق می رسند. ) زمانی که خدا به ابراهیم وعده می  -5

 26و  25آیات  3اعمال رسوالن باب  –را ببینید.  12پیدایش باب  .داد عیسی در برنامه اش بود (

 23آیه  3عمال رسوالن باب ا –روح می میرد. )روح به معنای زندگی یا یک شخص است(  -6

 19آیه  3اعمال رسوالن باب  –کسانی که به راه عیسی می آیند باید ابتدا توبه کنند  -7

 23آیه  3اعمال رسوالن باب  –مردمی که به حرف خدا گوش نمی دهند و کالمش را می خوانند نابود خواهند شد.  -8

 توجه داشته باشید:

را ببینید(. عیسی پیامبری  16و  15آیات  18در مورد عیسی است )کتاب تثنیبه باب  یک پیشگویی 22آیه  3اعمال رسوالن باب 

است که خداوند اورا برانگیخت. توجه داشته باشید که می گوید " از برادرانتان " یا از میان برادرنتان. این مساله دوباره تاکید 

را ببینید ؟  22آیه  2انی بود. )اعمال رسوالن باب می کند که عیسی، قبل از مرگش، یک انسان با طبیعت و غریزه ی انس

 "عیسی مردی بود که خدا بر حقانیتش گواهی داد"(

 

 شروع کنید  4با خواندن اعمال رسوالن باب 

  4اعمال رسوالن باب  –سواالت 

 (2آیه  4چرا کاهنان و فرمانده نگهبانان از یوحنا و پطروس خشمگین شدند؟ )اعمال رسوالن باب  4-1

 118و مزامیر باب  42آیه  21سرورمان عیسی مسیح آن سنگ است )همچنین متی باب  – 11آیه  4اعمال رسوالن باب  4-2

 را ببینید(. اول از همه چه اتفاقی برای سنگ افتاد؟ 9تا  5آیات  2و اول پطروس باب  22آیه 



 منظور از "مهمترین سنگ بنا شده است" چیست؟ 4-3

 تنها نامی که با آن می تواند نجات یابیم چیست؟   – 12آیه  4اعمال رسوالن باب  4-4

می گوید ما باید از حاکمان اطاعت کنیم. چرا پطروی و یوحنا حق داشتند از سران کاهنان  – 7تا  1آیات  13رومیان باب  4-5

 (را ببینید 29آیه  5و مشایخ اطاعت نکنند؟ )همچنین اعمال رسوالن باب 

 

 راببینید( 6آیه  4یک کاهن اعظم )اعمال رسوالن باب 

را بخوانید، مزامیر هزار سال قبل از زمان عیسی نوشته  2را بخوانید سپس مزامیر باب  28تا  25آیات  4اعمال رسوالن باب 

 2آیند )مزامیر باب  می گوید مردم و حاکمان بر ضد تدهین شده ی خداوند )مسیحا(، که مان عیسی است، گرد هم میشده است و 

(. بنابراین آنچه برای عیسی رخ داد اتفاقی نبود. این بخشی از برنامه خداوند بود ، که خیلی قبل تر گفته بود رخ خواهد داد. 2آیه 

 (28آیه  4)اعمال رسوالن باب 

 

تراوشی دیگر از روح القدس را ثبت کرده است که ایمان داران همه با هم کالم خدا را با شهامت  31آیه  4اعمال رسوالن باب 

 بیان می کردند. 

 

 

 

 

 لطفا پاسخ های خود را به این ادرس بفرستید:

 

 

 

 

 

 لطفا شماره مرجع خود را بنویسید:


